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La Sra. alcaldesa excusa la asistencia del
interventor por motivos laborales.

L’alcaldessa
excusa
l'assistència
de
l'interventor per motius laborals, i presenta al
Ple l'ordre del dia i comença amb el primer
punt.

La Sra. alcaldesa presenta al Pleno el orden
del día y comienza con el primer punto;
1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ANTERIORES.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES
SESSIONS ANTERIORS.

La Sra. Alcaldesa da cuenta del acta de la
sesión extraordinaria del 1 de junio de 2021
y el acta de la sesión ordinaria del 16 de
junio de 2021. Explica que en el acta de
fecha 16 de junio hay un error en la fecha de
finalización de la sesión, la hora correcta son
las 22 h. Se rectifica el acta.

L’alcaldessa informa de l'acta de la sessió
extraordinària de l'1 de juny de 2021 i de
l'acta de la sessió ordinària del 16 de juny de
2021. Explica que en l'acta de 16 de juny hi
ha un error en la data d’acabament de la
sessió, l'hora correcta són les 22.00 h. Es
rectifica l'acta.

El Pleno de la Corporación, aprueba por
unanimidad las actas.

El Ple de la corporació aprova les actes per
unanimitat.

2. EXPEDIENTE 1119/2021. PROPUESTA
DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE
REFUERZO EDUCATIVO.

2. EXPEDIENT 1119/2021. PROPOSTA
D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE
REFORÇ EDUCATIU.

La Sra. alcaldesa cede la palabra al concejal
de educación y deportes, D. Agustín Muedra
Jornet, que presenta al Pleno la propuesta
de aprobación del Reglamento de refuerzo
educativo.

L’alcaldessa cedeix la paraula al regidor
d'Educació i esports,Agustín Muedra Jornet,
que presenta la proposta d'aprovació del
Reglament de reforç educatiu al Ple.

Vista la providencia de alcaldía de fecha 7 de
septiembre de 2021.

Vista la provisió d'alcaldia de 7 de setembre
de 2021.

Considerando así mismo que el artículo
4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local
-LRBRL-, atribuye al municipio la potestad
reglamentaria y de autoorganización.

Considerant que l'article 4.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, atribueix al municipi la
potestat reglamentària i d'autoorganització.

Considerando que la aprobación inicial del
Reglamento corresponde en el Ayuntamiento
Lleno en virtud del que se establece en el
artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local -LRBRL-.

Atés que l'aprovació inicial del Reglament
correspon al Ple de l'Ajuntament, d’acord
amb l'article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim
Local.

Considerando que la propuesta tiene que ser
dictaminada previamente por la Comisión
Informativa de Educación, en virtud del que
se prevé, en el artículo 20.1.c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local -LRBRL-en
concordancia con los artículos 82, 123 y 126,
entre otros, del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales -ROF-, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Vist que la proposta ha de ser dictaminada
prèviament per la Comissió Informativa
d'Educació, com es preveu, en l'article
20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local i en
concordança amb els articles 82, 123 i 126,
entre altres, del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre.

Considerando que el acuerdo de aprobación
inicial tiene que exponerse en el público por
plazo mínimo de treinta días hábiles,
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento porque los interesados puedan
examinar
el
expediente
y
formular
reclamaciones y/o sugerencias, por así
exigirlo el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local -LRBRL-.

Considerant que l'acord d'aprovació inicial ha
d'exposar-se al públic per un termini mínim
de trenta dies hàbils, mitjançant anuncis en
el Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'anuncis d'aquest ajuntament perquè les
personesinteressades examinen l'expedient i
formulen les reclamacions o suggeriments,
d’acord amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.

Considerando que en el supuesto de que no
se presentan reclamaciones ni sugerencias,
no será necesaria la adopción de nuevo
acuerdo plenario, extendiéndose a tales
efectos certificación acreditativa de tal
extremo por la Secretaría General y
entendiéndose elevado automáticamente a
definitivo el acuerdo hasta entonces inicial.

Atés que si no es presentaren reclamacions
ni suggeriments, no serà necessària
l'adopció de nou acord plenari, i que la
secretària general estendrà per aquests
efectes la certificació acreditativa d’aqueix
extrem i s’elevarà automàticament a definitiu
l'acord fins aquell moment inicial.

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad,
acuerda lo siguiente:

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat,
acorda el següent:

Primero.
La
aprobación
inicial
del
Reglamento de régimen interno del programa
de refuerzo educativo dirigido a estudiantes
de primaria y secundaría de Museros.

Primer. L'aprovació inicial del Reglament de
règim intern del programa de reforç educatiu
dirigit a estudiants de primària i secundària
de Museros.

Segundo. La publicación del acuerdo que se
adopte en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y en su sitio web, a fin de que
durante el plazo de 30 días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de publicación en
el BOP, los ciudadanos puedan presentar las
reclamaciones
y/o
sugerencias
que
consideran oportunas.

Segon. La publicació de l'acord que s'adopte
en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), al
tauler d'anuncis d'aquest ajuntament i en el
seu lloc web, per tal que durant un termini de
30 dies hàbils, comptats a partir del dia
següent al de la publicació en el BOP, els
ciutadans i ciutadanes presenten les
reclamacions o suggeriments que consideren
adients.

Tercero. Las reclamaciones y sugerencias
presentadas serán informadas por la
Secretaría General, que elevará al Pleno la
propuesta de estimación o desestimación
que proceda y de aprobación definitiva del
Reglamento.

Tercer. La secretària general emetrà un
informe de les reclamacions i suggeriments
presentats i elevarà, al Ple, la proposta
d'estimació o desestimació que procedisca i
l'aprovació definitiva del Reglament.

Cuarto. En caso de no presentarse
reclamaciones ni sugerencias, se entenderá
aprobado definitivamente el Reglamento, a
efectos del cual por la Alcaldía se ordenarán
los trámites necesarios para la conclusión del
procedimiento y su entrada en vigor.

Quart. Si no es presentaren reclamacions ni
suggeriments,
s'entendrà
aprovat
definitivament el Reglament, per la qual cosa
l’alcaldia s'ordenarà els tràmits necessaris
per a la conclusió del procediment i la seua
entrada en vigor.

3. PROPUESTA DE DEBATE DE DOS
MOCIONES PRESENTADAS POR EL
GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS PER
MUSEROS SOBRE LAS NUEVAS TARIFAS
ELÉCTRICAS APLICADAS A PARTIR DEL 1
DE JUNIO DE 2021 Y LA MOCIÓN PARA LA
APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LUEV Y EL
REGLAMENTO PARA LA PROMOCIÓN DEL
USO
DEL
VALENCIANO
EN
EL
AYUNTAMIENTO DE MUSEROS.

3. PROPOSTA DE DEBAT DE DUES
MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP
MUNICIPAL COMPROMÍS PER MUSEROS
SOBRE
LES
NOVES
TARIFES
ELÈCTRIQUES APLICADES A PARTIR de
l'1 DE JUNY DE 2021 I LA MOCIÓ PER A
l'APLICACIÓ EFECTIVA DE LA LUEV I DEL
REGLAMENT PER A LA PROMOCIÓ DE
L'ÚS DEL VALENCIÀ A l'AJUNTAMENT DE
MUSEROS.

La Sra. alcaldesa cede la palabra a D. Victor
Xercavins i Garcia, portavoz de Compromís
per Museros que procede a dar lectura de las
mociones presentadas.

L’alcaldessa cedeix la paraula a Víctor
Xercavins i Garcia, portaveu de Compromís
per Museros, que procedeix a donar lectura
de les mocions presentades.

MOCIÓ SOBRE LES NOVES TARIFES
ELÈCTRIQUES APLICADES A PARTIR
DE L’1 DE JUNY DE 2021

MOCIÓ SOBRE LES NOVES TARIFES
ELÈCTRIQUES APLICADES
A PARTIR DE L’1 DE JUNY DE 2021

L’1 de juny entrà en vigor una nova
estructuració de les tarifes elèctriques, com a
conseqüència de les obligacions que imposa
als estats membre l’aplicació de directives
europees.

L’1 de juny entrà en vigor una nova
estructuració dels tarifes elèctriques, com a
conseqüència dels obligacions que imposa
als estats membre l’aplicació de directives
europees.

D’acord amb la normativa europea, la
modificació tarifària té com a objectius:

D’acord amb la normativa europea, la
modificació tarifària te com a objectius:

• incrementar l’eficiència del conjunt del
sistema elèctric europeu per tal de contribuir
a la reducció d’emissions de CO2,

• incrementar l’eficiència del conjunt del
sistema elèctric europeu per tal de contribuir
a la reducció d’emissions de CO₂,

• estimular l’estalvi i l’eficiència energètica,

• estimular l’estalvi i l’eficiència energètica,

• estimular la implantació de l’autoconsum,

• estimular la implantació de l’autoconsum,

• promoure el desplegament del cotxe
elèctric.

• promoure el desplegament del cotxe
elèctric.

Tot això sobre les premisses d’aconseguir
una transició energètica justa que repartisca
equitativament els costos de l’energia
(incloent-hi els ambientals) i que no deixe
ningú darrere.
Encara que considerem que aquests
objectius van en la direcció correcta, no és
així quant a la implementació d’aquesta
mesura pel govern espanyol.
La manera en la qual s’ha regulat i s’aplica
aquesta nova estructura tarifària i de
facturació
penalitza
de
manera
desproporcionada les famílies, xicotetes
empreses,
persones
treballadores
autònomes, persones que teletreballen, totes
incloses en la categoria de “xicotets
consumidors”,
mentre
manté
intacta
l’opacitat, el descontrol i l’arbitrarietat que
caracteritzen el mercat elèctric espanyol: es
continua amb el sistema marginalista per a la
fixació dels preus de l’electricitat, no existeix
cap exigència de transparència pel que fa als
costos reals de producció, transport i
distribució de l’electricitat, atenent a cada
tipus de font d’energia, no hi ha cap
exigència d’auditoria independent i pública i
de control extern dels costos de l’energia, en
la fixació de l’estructura tarifària no hi ha
participació de les persones usuàries, sols de
les empreses amb interessos econòmics en
el sector elèctric, continua mantenint-se un
pes elevat dels trams fixos en la factura i
resta sense implementar-se el balanç net
vinculat a l’autoconsum.

Tot això sobre els premisses d’aconseguir
una transició energètica justa que repartisca
equitativament els costos de l’energia
(incloent-hi els ambientals) i que no deixe
ningú darrere.
Encara que considerem que aquests
objectius van en la direcció correcta, no és
així quant a la implementació d’aquesta
mesura pel Govern espanyol.
La manera en la qual s’ha regulat i s’aplica
aquesta nova estructura tarifària i de
facturació
penalitza
de
manera
desproporcionada els famílies, xicotetes
empreses,
persones
treballadores
autònomes, persones que teletreballen, totes
incloses en la categoria de “xicotets
consumidors”,
mentre
manté
intacta
l’opacitat, el descontrol i l’arbitrarietat que
caracteritzen el mercat elèctric espanyol: és
contínua amb el sistema marginalista per a la
fixació dels preus de l’electricitat, no existeix
cap exigència de transparència pel que fa als
costos reals de producció, transport i
distribució de l’electricitat, atenent a cada
tipus de font d’energia, no hi ha cap
exigència d’auditoria independent i pública i
de control extern dels costos de l’energia, en
la fixació de l’estructura tarifària no hi ha
participació dels persones usuàries, sols dels
empreses amb interessos econòmics en el
sector elèctric, continua mantenint-se un pes
elevat dels trams fixos en la factura i resta
sense implementar-se el balanç net vinculat
a l’autoconsum.

D’aquesta manera, l’accés a un bé bàsic i
essencial com és l’electricitat, fonamental per
a l’exercici del dret a l’energia de la
ciutadania, es troba una vegada més
supeditat als interessos de l’oligopoli elèctric.
Aquest canvi de l’estructura tarifària afecta la
totalitat del sistema tarifari elèctric, però té
una incidència més gran en el mercat
regulat, en el qual es troba una gran part
dels xicotets usuaris, ja que no sols els
afecta la introducció de la tarificació amb
discriminacions horàries, sinó també els
importants increments dels preus en tots els
trams (punta, pla i vall), el qual sobrepassa
sobradament la amida baixada dels preus
dels termes de potència que s’han inclòs en
aquesta modificació tarifària.
Amb aquesta tarifa es pretén incentivar que
les famílies deriven consums a la nit o els
caps de setmana, però una de les
conseqüències directes del canvi de
l’estructura tarifària és que els consums

D’aquesta manera, l’accés a un bé bàsic i
essencial com és l’electricitat, fonamental per
a l’exercici del dret a l’energia de la
ciutadania, és troba una vegada més
supeditat als interessos de l’oligopoli elèctric.
Aquest canvi de l’estructura tarifària afecta la
totalitat del sistema tarifari elèctric, però te
una incidència més gran en el mercat
regulat, en el qual és troba una gran part dels
xicotets usuaris, ja que no sols els afecta la
introducció
de
la
tarificació
amb
discriminacions horàries, sinó també els
importants increments dels preus en tots els
trams (punta, pla i vall), el qual sobrepassa
sobradament la amida baixada dels preus
dels termes de potència que s’han inclòs en
aquesta modificació tarifària.
Amb aquesta tarifa, és pretén incentivar que
les famílies deriven consums a la nit o als
caps de setmana, però una dels
conseqüències directes del canvi de
l’estructura tarifària és que els consums

d’energia elèctrica cap a l’hora de dinar i a
l’hora de sopar, així com durant almenys dos
terços de l’horari comercial, s’ha encarit
substancialment a partir de l’1 de juny.
Si les persones usuàries no fan una
modificació substancial del seu patró d’ús de
l’energia
desplaçant
les
activitats
consumidores d’electricitat cap a la nit o als
caps de setmana, el resultat és un fort
encariment de la factura elèctrica. I tot això,
suposant que el desplaçament d’activitats
puga fer-se. Perquè, què passa amb les
activitats del comerç al detall o de les pimes
en general? Què passa amb les persones
que teletreballen o que no poden modificar
els seus horaris laborals? Aquestes activitats
i persones s’estan veient seriosament
perjudicades perquè el seu ús de l'electricitat
es concentra en els horaris en els quals
l’energia es cobra més cara.
A pesar del fort impacte que la implantació
d’aquest nou sistema de tarifes té i el fet que
aquesta implantació és coneguda des de fa
més d’un any, el govern espanyol no ha
portat a terme cap campanya informativa i de
sensibilització de la població pel que fa a
aquestes qüestions, ni ha posat a disposició
de la ciutadania eines (com per exemple,
simuladors de consum i aplicació de la tarifa,
iniciatives
específiques
d’educació
energètica) o informació respecte les
mesures d’autoprotecció respecte a la pujada
dels preus de l’electricitat que podrien
prendre per a adaptar-se , ni que siga
parcialment, a la nova situació.
Recentment, el govern espanyol ha aprovat
una rebaixa temporal de l’IVA del 21 % al 10
%, per a usuaris amb potències instal·lades
inferiors als 10 kW i usuaris vulnerables,
mentre el preu del MW es mantinga per
damunt dels 45 euros en el mercat majorista
i com a màxim fins al final d’aquest any, com
a mesura per a minimitzar, encara que siga
molt parcialment, la forta pujada dels preus
de l’electricitat per als usuaris finals.
Considerem que aquesta mesura, encara
que en la bona direcció, és insuficient per la
seua parcialitat i provisionalitat. Des del
nostre punt de vista, la revisió, anàlisi i
modulació integrals de les càrregues
impositives vinculades a l’energia elèctrica és
una tasca inajornable que ha de portar a
terme el govern espanyol per a garantir
l’aplicació real dels principis de progressivitat
fiscal i qui contamina paga així com l’eficàcia
i l’eficiència en l’aplicació de les figures
impositives per garantir el dret humà a
l’energia,
el
manteniment
de
les
infraestructures energètiques públiques, la
protecció del medi ambient els serveis
públics d’interés general. Però sobretot, el
que cal és abordar de manera urgent la
transparència i control públic dels costos de
producció, transport i distribució de l’energia

d’energia elèctrica cap a l’hora de dinar i a
l’hora de sopar, així com durant almenys
dues terços de l’horari comercial, s’ha encarit
substancialment a partir de l’1 de juny.
Si les persones usuàries no fan una
modificació substancial del seu patró d’ús de
l’energia
desplaçant
els
activitats
consumidors d’electricitat cap a la nit o als
caps de setmana, el resultat és un fort
encariment de la factura elèctrica. I tot això,
suposant que el desplaçament d’activitats
puga fer-se. Perquè, què passa amb les
activitats del comerç al detall o deles pimes
en general? Què passa amb les persones
que teletreballen o que no poden modificar
els seus horaris laborals? Aquestes activitats
i persones s’estan veient seriosament
perjudicades perquè el seu ús de l'electricitat
és concentra en els horaris en els quals
l’energia és cobra més cara.
Malgrat el fort impacte que la implantació
d’aquest nou sistema de tarifes té i el fet que
aquesta implantació és coneguda des de fa
més d’un any, el Govern espanyol no ha
portat a terme cap campanya informativa i de
sensibilització de la població pel que fa a
aquestes qüestions, ni ha posat a disposició
de la ciutadania eines (com per exemple,
simuladors de consum i aplicació de la tarifa,
iniciatives
específiques
d’educació
energètica) o informació quant a les mesures
d’autoprotecció pel que fa a la licitada dels
preus de l’electricitat que podrien prendre per
a adaptar-se , ni que seguisca parcialment, a
la nova situació.
Recentment, el Govern espanyol ha aprovat
una rebaixa temporal de l’IVA del
21% al 10%, per a usuaris amb potències
instal·lades inferiors als 10 kW i usuaris
vulnerables, mentre el preu del MW és
mantinga per damunt dels 45 euros en el
mercat majorista i com a màxim fins al final
d’aquest any, com a mesura per a
minimitzar, encara que seguisca molt
parcialment, la forta licitada dels preus de
l’electricitat per als usuaris finals.
Considerem que aquesta mesura, encara
que en la bona direcció, és insuficient per la
seua parcialitat i provisionalitat. Des del
nostre punt de vista, la revisió, anàlisi i
modulació
integrals
deles
càrregues
impositives vinculades a l’energia elèctrica és
una tasca inajornable que ha de portar a
terme el Govern espanyol per a garantir
l’aplicació real dels principis de progressivitat
fiscal i qui contamina paga així com l’eficàcia
i l’eficiència en l’aplicació deles figures
impositives per garantir el dret humà a
l’energia,
el
manteniment
deles
infraestructures energètiques públiques, la
protecció del medi ambient els serveis
públics d’interés general. Però sobretot, el
que cal és abordar de manera urgent la
transparència i control públic dels costos de

Tenint en compte totes aquestes qüestions,
els interessos particulars en joc i l’interés
públic general, proposem al Ple l'adopció
dels acords següents:

producció, transport i distribució de l’energia
elèctrica així com l’eliminació del sistema
marginalista de fixació dels preus majoristes
de l’electricitat.
D’altra banda, malgrat que la normativa que
entrà en vigor l’1 de juny preveu un major
subministrament d’informació ales persones
usuàries en les seues factures, aquestes
continuen
presentant
una
elevada
complexitat i incloent-hi trams fixos i costos
opacs i/o injustificats, descarregant tot el cost
de d’adaptació i reducció deles emissions
generades pel sistema elèctric exclusivament
sobre les persones usuàries.
La lluita contra el canvi climàtic exigeix una
aposta clara per la producció distribuïda
d’electricitat a partir de fonts d’energia no
contaminants, que permeta participar la
ciutadania, administracions públiques -en
particular, els administracions locals-, pimes i
cooperatives en la producció d’electricitat per
autoconsum, ús compartit i consum de
proximitat. Les tecnologies actuals de
producció d’electricitat, com la fotovoltaica i
l’eòlica, permeten la modularitat deles
instal·lacions i nivells d’eficiència que fan
viable l’avanç cap un model de generació de
l’electricitat distribuïda, democràtica i de
proximitat. El Govern valencià, a través deles
conselleries amb competències en economia
sostenible, energia, indústria, transició
ecològica i canvi climàtic, veu fent passos en
aquesta direcció des de la legislatura
passada, mitjançant diverses convocatòries
d’ajudes i subvencions i desenvolupament de
marc regulatori en l’àmbit deles seues
competències. També s’està treballant en
aquesta direcció des de moltes entitats locals
valencianes, amb programes específics, i
des de la iniciativa privada, per part de pimes
i cooperatives energètiques.
Per això, cal que l’Administració general de
l’estat s’implique decididament i done suport
a aquest canvi de model energètic en l’àmbit
deles seues competències, en particular, pel
que fa a l’eliminació de barreres regulatòries
a l’autoconsum individual i compartit, a
l’autoconsum connectat a la xarxa, i a la
retribució justa dels excedents abocats a la
xarxa així com pel que fa a l’impuls d’aquest
model mitjançant plans plurianuals de suport
tècnic i econòmic per a la seua implantació.
Tenint en compte totes aquestes qüestions,
els interessos particulars en joc i l’interés
públic general, proposem al Ple l'adopció
dels acords següents:

PRIMER. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el govern espanyol a exigir la
transparència dels costos reals de producció,
transport i distribució de l’electricitat així com
la realització d’auditories independents i
públiques dels costos reportats per les
empreses del sector elèctric, efectuar el

Primer. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el Govern espanyol a exigir la
transparència dels costos reals de producció,
transport i distribució de l’electricitat així com
la realització d’auditories independents i
públiques dels costos reportats per les
empreses del sector elèctric, efectuar el

elèctrica així com l’eliminació del sistema
marginalista de fixació dels preus majoristes
de l’electricitat.
D’altra banda, malgrat que la normativa que
entrà en vigor l’1 de juny preveu un major
subministrament d’informació a les persones
usuàries en les seues factures, aquestes
continuen
presentant
una
elevada
complexitat i incloent-hi trams fixos i costos
opacs i/o injustificats, descarregant tot el cost
de d’adaptació i reducció de les emissions
generades pel sistema elèctric exclusivament
sobre les persones usuàries.
La lluita contra el canvi climàtic exigeix una
aposta clara per la producció distribuïda
d’electricitat a partir de fonts d’energia no
contaminants, que permeta participar a la
ciutadania, administracions públiques —en
particular, les administracions locals—,
pimes i cooperatives en la producció
d’electricitat per autoconsum, ús compartit i
consum de proximitat. Les tecnologies
actuals de producció d’electricitat, com la
fotovoltaica i l’eòlica, permeten la modularitat
de les instal·lacions i nivells d’eficiència que
fan viable l’avanç cap un model de generació
de l’electricitat distribuïda, democràtica i de
proximitat. El govern valencià, a través de les
conselleries amb competències en economia
sostenible, energia, indústria, transició
ecològica i canvi climàtic, ve fent passos en
aquesta direcció des de la legislatura
passada, mitjançant diverses convocatòries
d’ajudes i subvencions i desenvolupament de
marc regulatori en el àmbit de les seues
competències. També s’està treballant en
aquesta direcció des de moltes entitats locals
valencianes, amb programes específics, i
des de la ini-cia<va privada, per part de
pimes i cooperatives energètiques.
Per això cal que l’administració general de
l’estat s’implique decididament i done suport
a aquest canvi de model energètic en l’àmbit
de les seues competències, en particular, pel
que fa a l’eliminació de barreres regulatòries
a l’autoconsum individual i compartit, a
l’autoconsum connectat a la xarxa, i a la
retribució justa dels excedents abocats a la
xarxa així com pel que fa a l’impuls d’aquest
model mitjançant plans plurianuals de suport
tècnic i econòmic per a la seua implantació.

control públic d’aquests i publicar anualment
tota aquesta informació.

control públic d’aquests i publicar anualment
tota aquesta informació.

SEGON. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el govern espanyol a modificar el
sistema de fixació del preu de l’electricitat per
a eliminar el sistema marginalista actual i
aplicar un sistema basat en el cost real de
cadascuna de les fonts de producció
d’energia en la proporció en què cada tipus
de fonts d’energia participa en el volum
d’electricitat produïda, i incorporar la
representació de les persones usuàries en la
negociació de l’estructura de les tarifes
elèctriques.

Segon. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el Govern espanyol a modificar el
sistema de fixació del preu de l’electricitat per
a eliminar el sistema marginalista actual i
aplicar un sistema basat en el cost real de
cadascuna deles fonts de producció
d’energia en la proporció en què cada tipus
de fonts d’energia participa en el volum
d’electricitat produïda, i incorporar la
representació deles persones usuàries en la
negociació de l’estructura deles tarifes
elèctriques.

TERCER. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el govern espanyol a prendre les
mesures que calga per a reduir l’impacte de
l’increment de costos de l’energia elèctrica
derivats del nou sistema de tarificació per als
xicotets consumidors que realitzen activitats
econòmiques que no poden traslladar els
seus consums d’energia cap a franges de
consum amb preus més baixos —com és el
cas del xicotet comerç o les persones que
teletreballen.

Tercer. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el Govern espanyol a prendre les
mesures que calga per a reduir l’impacte de
l’increment de costos de l’energia elèctrica
derivats del nou sistema de tarificació per als
xicotets consumidors que realitzen activitats
econòmiques que no poden traslladar els
seus consums d’energia cap a franges de
consum amb preus més baixos —com és el
cas del xicotet comerç o les persones que
teletreballen.

QUART. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el govern espanyol a demanar a la
Comissió Nacional de Mercats i la
Competència que investigue les causes reals
de la pujada dels preus majoristes i actue
amb urgència per a revertir els abusos que
hagen pogut realitzar les empreses
elèctriques implicades.

Quart. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el Govern espanyol a demanar, a la
Comissió Nacional de Mercats i la
Competència, que investigue les causes
reals de la licitada dels preus majoristes i
actue amb urgència per a revertir els abusos
que hagen pogut realitzar les empreses
elèctriques implicades.

CINQUÉ. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el govern espanyol a impulsar un canvi
en el sistema de tarificació en què s’eliminen
els trams fixos i les persones usuàries
paguen en funció del que consumeixen,
aplicant tarifes per blocs de consum que
seguisquen el principi de progressivitat i
reconeguen el caràcter de bé essencial de
l’electricitat i el dret humà a l’energia,
garantint,
d’una
banda,
l’accés
i
l’assequibilitat
d’una
quantitat
bàsica
d’energia elèctrica, tenint en compte la
quantia de persones de l’habitatge, la zona
climàtica
de
residència
i
altres
circumstàncies específiques, i, de l’altra,
penalitzant els consums excessius i
sumptuaris.

Cinqué. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el Govern espanyol a impulsar un
canvi en el sistema de tarificació en què
s’eliminen els trams fixos i les persones
usuàries paguen en funció del que
consumeixen, aplicant tarifes per blocs de
consum que seguisquen el principi de
progressivitat i reconeguen el caràcter de bé
essencial de l’electricitat i el dret humà a
l’energia, garantint, d’una banda, l’accés i
l’assequibilitat
d’una
quantitat
bàsica
d’energia elèctrica, tenint en compte la
quantia de persones de l’habitatge, la zona
climàtica
de
residència
i
altres
circumstàncies específiques, i, de l’altra,
penalitzant els consums excessius i
sumptuaris.

SISÉ. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el govern espanyol a revisar i modular
les càrregues impositives vinculades a
l’energia elèctrica per a garantir l’aplicació
real dels principis de progressivitat fiscal i qui
contamina paga així com l’eficàcia i
l’eficiència en l’aplicació de les figures
impositives per a garantir el dret humà a
l’energia,
el
manteniment
de
les

Sisé. L’Ajuntament de Museros acorda instar
el Govern espanyol a revisar i modular les
càrregues impositives vinculades a l’energia
elèctrica per a garantir l’aplicació real dels
principis de progressivitat fiscal i qui
contamina paga així com l’eficàcia i
l’eficiència en l’aplicació dels figures
impositives per a garantir el dret humà a
l’energia,
el
manteniment
deles

infraestructures energètiques públiques, la
protecció del medi ambient els serveis
públics d’interés general.

infraestructures energètiques públiques, la
protecció del medi ambient els serveis
públics d’interés general.

SETÉ. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el govern espanyol a modificar la
regulació per a facilitar i flexibilitzar el
repartiment
d’energia
elèctrica
entre
autoconsumidors compartits, millorar la
compensació econòmica, actualment molt
baixa, pels excedents que les instal·lacions
d’autoconsum d’electricitat connectades a la
xarxa hi aboquen i augmentar de 500 m a 2
km i de 100 kW a 2 MW la possibilitat de fer
autoconsum compartit simplificat.

Seté. L’Ajuntament de Museros acorda instar
el Govern espanyol a modificar la regulació
per a facilitar i flexibilitzar el repartiment
d’energia elèctrica entre autoconsumidors
compartits,
millorar
la
compensació
econòmica, actualment molt baixa, pels
excedents
que
les
instal·lacions
d’autoconsum d’electricitat connectades a la
xarxa hi aboquen i augmentar de 500 m a 2
km i de 100 kW a 2 MW la possibilitat de fer
autoconsum compartit simplificat.

HUITÉ. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el govern espanyol a establir, de
manera efectiva i permanent, la prohibició de
tall de subministrament elèctric en habitatges
en els casos d’impagament com a
conseqüència de les condicions de
vulnerabilitat de les persones afectades, fent
una comprovació prèvia a qualsevol ordre de
tall de subministrament amb els serveis
municipals
competents
en
matèria
d’assumptes socials.

Vuité. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el Govern espanyol a establir, de
manera efectiva i permanent, la prohibició de
tall de subministrament elèctric en habitatges
en els casos d’impagament com a
conseqüència
deles
condicions
de
vulnerabilitat deles persones afectades, fent
una comprovació prèvia a qualsevol ordre de
tall de subministrament amb els serveis
municipals
competents
en
matèria
d’assumptes socials.

NOVÉ. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el govern espanyol a portar a terme
una política intensa, activa i amb continuïtat
en el temps, de subministrament d’informació
fiable, clara i transparent en relació amb els
aspectes tècnics, econòmics, ambientals i
d’ús de l’electricitat, així com de realització
d’iniciatives
d’educació
energètica,
adreçades a famílies, persones treballadores
autònomes i pimes per a minimitzar els
impactes econòmics i socials negatius del
canvi tarifari.

Nové. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el Govern espanyol a portar a terme
una política intensa, activa i amb continuïtat
en el temps, de subministrament d’informació
fiable, clara i transparent en relació amb els
aspectes tècnics, econòmics, ambientals i
d’ús de l’electricitat, així com de realització
d’iniciatives
d’educació
energètica,
adreçades a famílies, persones treballadores
autònomes i pimes per a minimitzar els
impactes econòmics i socials negatius del
canvi tarifari.

DESÉ. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el govern espanyol a implementar un
programa plurianual i ambiciós d’ajudes, en
col·laboració
amb
l’administració
autonòmica, adreçades a la millora de
l’eficiència i estalvi energètic en les
edificacions de tot tipus, parant particular
atenció als edificis públics municipals, als
habitatges socials i als habitatges de les
persones amb nivells de renda inferiors a la
mitjana de la renda per càpita de la
comunitat autònoma en què residisquen.

Desé. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el Govern espanyol a implementar un
programa pluriennal i ambiciós d’ajudes, en
col·laboració
amb
l’Administració
autonòmica, adreçades a la millora de
l’eficiència i estalvi energètic en les
edificacions de tot tipus, parant particular
atenció als edificis públics municipals, als
habitatges socials i als habitatges deles
persones amb nivells de renda inferiors a la
mitjana de la renda per càpita de la
comunitat autònoma en què residisquen.

ONZÉ. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el govern espanyol a implementar un
programa plurianual i ambiciós d’ajudes i
suport tècnic, en col·laboració amb
l’administració autonòmica, en particular
adreçats a les entitats locals, per a impulsar
l’autoconsum amb abocament d’excedents a
la xarxa i les comunitats energètiques locals.

Onzé. L’Ajuntament de Museros acorda
instar el Govern espanyol a implementar un
programa pluriennal i ambiciós d’ajudes i
suport tècnic, en col·laboració amb
l’Administració autonòmica, en particular
adreçats ales entitats locals, per a impulsar
l’autoconsum amb abocament d’excedents a
la xarxa i les comunitats energètiques locals.

DOTZÉ. L’Ajuntament de Museros acorda

Dotzé. L’Ajuntament de Museros acorda

instar el Consell de la Generalitat Valenciana
i les diputacions provincials a continuar
desenvolupant i intensificar les diverses
iniciatives de suport financer i tècnic a les
entitats locals per a millorar l’eficiència i
l’estalvi energètic en les edificacions i serveis
municipals, per a impulsar l’autoconsum amb
abocament d’excedents a la xarxa i les
comunitats energètiques locals, així com la
resta de programes actualment en marxa en
aquesta matèria adreçats als diversos
sectors econòmics i socials per aprofundir en
el
model
de
generació
distribuïda
d’electricitat.

instar el Consell de la Generalitat Valenciana
i les diputacions provincials a continuar
desenvolupant i intensificar les diverses
iniciatives de suport financer i tècnic ales
entitats locals per a millorar l’eficiència i
l’estalvi energètic en les edificacions i serveis
municipals, per a impulsar l’autoconsum amb
abocament d’excedents a la xarxa i les
comunitats energètiques locals, així com la
resta de programes actualment en marxa en
aquesta matèria adreçats als diversos
sectors econòmics i socials per aprofundir en
el
model
de
generació
distribuïda
d’electricitat.

TRETZÉ.
L’Ajuntament
de
Museros
informarà i publicitarà convenientment les
bonificacions
i
avantatges
municipals
existents a la instal·lació d’equipaments
d’energia termosolar i fotovoltaica per a
promoure’ls entre la ciutadania.

Tretzé. L’Ajuntament de Museros informarà i
publicitarà convenientment les bonificacions i
avantatges municipals existents a la
instal·lació
d’equipaments
d’energia
termosolar i fotovoltaica per a promoure’ls
entre la ciutadania.

Los partidos municipales Partido Popular y
Ciudadanos se adhieren a la moción
presentada.

Els partits municipals Partit
Ciudadanos s'adhereixen a
presentada.

El Pleno de la Corporación, por unanimidad,
estima la moción presentada.

El Ple de la corporació, per unanimitat,
estima la moció presentada.

MOCIÓ PER A L’APLICACIÓ EFECTIVA DE
LA LUEV I DEL REGLAMENT MUNICIPAL
PER A LA PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL
VALENCIÀ A L’AJUNTAMENT DE
MUSEROS

MOCIÓ PER A L’APLICACIÓ EFECTIVA DE
LA LUEV I DEL REGLAMENT MUNICIPAL
PER A LA PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL
VALENCIÀ
A L’AJUNTAMENT DE MUSEROS

L’article 11.1 de la LUEV diu: «En les
actuacions
administraves
iniciades
a
instància de part, i en les que havent-hi
d'altres interessats així ho sol·licitaren,
l'Administració actuant haurà de comunicarlos tot allò que els afecte en la lIengua oficial
que demanen, qualsevol que fora la llengua
oficial en què s'haguera iniciat.

L’article 11.1 de la LUEV diu: «En les
actuacions
administraves
iniciades
a
instància de part, i en les que havent-hi
d'altres interessats així ho sol·licitaren,
l'Administració actuant haurà de comunicarlos tot allò que els afecte en la lIengua oficial
que demanen, qualsevol que fora la llengua
oficial en què s'haguera iniciat».

I en l’11.2: «De la mateixa manera, qualsevol
que siga la lIengua oficial usada, en els
expedients iniciats d'ofici, les comunicacions
i d’altres actuacions es faran en la lIengua
indicada pels interessats.

I en l’11.2: «De la mateixa manera, qualsevol
que seguisca la lIengua oficial usada, en els
expedients iniciats d'ofici, els comunicacions
i d’altres actuacions es faran en la lIengua
indicada pels interessats».

Per la seua part, el Reglament municipal per
a la promoció de l'ús del valencià diu en
l’article 1: «El valencià, per raons històriques
i culturals, és la llengua pròpia del municipi
de Museros. Tots els seus ciutadans tenen
dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per
escrit en les institucions públiques i
instàncies o dependències municipals. I en
aquest sentit, l'Ajuntament anima tota la
ciutadania a conéixer-lo, estimar-lo i usar-lo
pròpiament i competentment en tots els

Per la seua part, el Reglament municipal per
a la promoció de l'ús del valencià diu en
l’article 1: «El valencià, per raons històriques
i culturals, és la llengua pròpia del municipi
de Museros. Tots els seus ciutadans tenen
dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per
escrit en les institucions públiques i
instàncies o dependències municipals. I en
aquest sentit, l'Ajuntament anima tota la
ciutadania a conéixer-lo, estimar-lo i usar-lo
pròpiament i competentment en tots els

Popular i
la moció

àmbits socials.

àmbits socials».

En l’article 2, s’estableix:

En l’article 2, s’estableix:

Els objectius d’aquest reglament són els
següents:

«Els objectius d’aquest reglament són els
següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i
ciutadanes a conéixer i usar el valencià.

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i
ciutadanes a conéixer i usar el valencià.

b) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne
l'ús en tots els àmbits de la vida ciutadana.

b) Protegir la seua recuperació i fomentar-ne
l'ús en tots els àmbits de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l'ús habitual del valencià com a
llengua habitual de l'Administració local i del
municipi de Museros.

c) Fer efectiu l'ús habitual del valencià com a
llengua habitual de l'Administració local i del
municipi de Museros.

d) Reglamentar l'ús del valencià en l'àmbit de
l'Administració local de l'Ajuntament de
Museros com a llengua habitual i prioritària.

d) Reglamentar l'ús del valencià en l'àmbit de
l'Administració local de l'Ajuntament de
Museros com a llengua habitual i prioritària».

En l’article 4, llegim:

En l’article 4, llegim:

La redacció de tots els documents públics
serà preferentment en valencià, sense
perjudici que quan les característiques del
document ho requerisquen, es redactarà en
format bilingüe.

«La redacció de tots els documents públics
serà preferentment en valencià, sense
perjudici que quan les característiques del
document ho requerisquen, és redactarà en
format bilingüe.

No obstant això, es garantirà el dret dels
ciutadans i ciutadanes a adreçar-se a
l'Ajuntament en qualsevol de les dues
llengües oficials, valencià o castellà,
oralment i per escrit, i a obtenir-ne resposta
en castellà si es demana.

No obstant això, és garantirà el dret dels
ciutadans i ciutadanes a adreçar-se a
l'Ajuntament en qualsevol deles dues
llengües oficials, valencià o castellà,
oralment i per escrit, i a obtenir-ne resposta
en castellà si és demana».

I en el 8, trobem: «Tots els topònims del
terme i els de les vies públiques tenen com
denominació oficial la forma tradicional
valenciana».

I en el 8, trobem: «Tots els topònims del
terme i els deles vies públiques tenen com a
denominació oficial la forma tradicional
valenciana».

Som conscients que a voltes l’Administració
no arriba a tot, falta personal o poden haverhi problemes tècnics puntuals, però
últimament i ha hagut diversos casos en què
estos preceptes regulats s’han obviat. Hi ha
retolació municipal en castellà en plaques de
carrer, senyals de trànsit amb l’ús exclusiu
del castellà, contestacions per correu
electrònic a usuaris que s’han adreçat en
valencià al departament i se’ls ha contestat
en castellà i també de manera escrita a
usuaris que han presentat escrits en valencià
i se’ls ha contestat en castellà. I tot això no
pot atribuir-se ni a la falta de personal ni a
problemes tècnics. Cal que l’Ajuntament
done exemple amb la seua actitud proactiva
(com marca el seu propi reglament) i no que
conculquen drets lingüístics; cal que tinga
una especial sensibilitat cap a la ciutadania
que usa el valencià i que, simplement,
complisca la normativa vigent.

Som conscients que a voltes l’Administració
no arriba a tot, falta personal o poden haverhi problemes tècnics puntuals, però
últimament i ha hagut diversos casos en què
aquests preceptes regulats s’han obviat. Hi
ha retolació municipal en castellà en plaques
de carrer, senyals de trànsit amb l’ús
exclusiu del castellà, contestacions per
correu electrònic a usuaris que s’han adreçat
en valencià al departament i se’ls ha
contestat en castellà i també de manera
escrita a usuaris que han presentat escrits en
valencià i se’ls ha contestat en castellà. I tot
això, no pot atribuir-se ni a la falta de
personal ni a problemes tècnics. Cal que
l’Ajuntament done exemple amb la seua
actitud proactiva (com marca el seu propi
reglament) i no que conculquen drets
lingüístics; cal que tinga una especial
sensibilitat cap a la ciutadania que usa el
valencià i que, simplement, complisca la
normativa vigent.
Per això proposem, al Ple, l'adopció dels

Per això proposem, al Ple, l'adopció dels

següents

acords següents :
ACORDS

1. Que l’Ajuntament complisca la LUEV i el
Reglament municipal per a la promoció de
l'ús del valencià, especialment pel que fa a
les retolacions públiques i l’atenció i resposta
a la ciutadania que ha elegit comunicar-se
amb l’Ajuntament de Museros en valencià.

Primer. Que l’Ajuntament complisca la LUEV
i el Reglament municipal per a la promoció
de l'ús del valencià, especialment pel que fa
als retolacions públiques i l’atenció i resposta
a la ciutadania que ha elegit comunicar-se
amb l’Ajuntament de Museros en valencià.

El partido municipal Partido Popular se
adhiere a la moción presentada.

El partit municipal Partit Popular s'adhereix a
la moció presentada.

El Pleno de la Corporación, por unanimidad,
estima la moción presentada.

El Ple de la corporació, per unanimitat,
estima la moció presentada.

4. PROPUESTA DE DEBATE DE LA
MOCIÓN PRESENTADA DEL GRUPO
MUNICIPAL CIUDADANOS SOBRE LAS
MEDIDAS PARA COMBATIR LA PLAGA DEL
COTONET EN LAS PRÓXIMAS CAMPAÑAS
CITRÍCOLAS.

4. PROPOSTA DE DEBAT DE LA MOCIÓ
PRESENTADA DEL GRUP MUNICIPAL
CIUDADANOS SOBRE LES MESURES PER
A COMBATRE LA PLAGA DEL COTONET
EN
LES
PRÒXIMES
CAMPANYES
CITRÍCOLES.

La Sra. alcaldesa cede la palabra a la
secretaria general del ayuntamiento Dña.
Araceli Martin Blasco, que procede a dar
lectura de la moción presentada por D.
Tomás Piqueras Giménez, portavoz de
Ciudadanos.

L’alcaldessa cedeix la paraula a la secretària
general de l'ajuntament, Araceli Martín
Blasco, que procedeix a donar lectura de la
moció presentada per Tomás Piqueras
Giménez, portaveu de Ciudadanos.

MOCIÓN SOBRE MEDIDAS PARA
COMBATIR LA PLAGA DEL COTONET EN
LAS PRÓXIMAS CAMPAÑAS CITRÍCOLAS

MOCIÓ SOBRE MESURES PER A
COMBATRE LA PLAGA DEL COTONET EN
LES PRÒXIMES CAMPANYES
CITRÍCOLES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Según aparece reflejado en el Plan de
Acción que el Ministerio de Agricultura
publicó en el tercer trimestre del 2020 para
controlar el Delottococcus aberiae, conocido
comúnmente como el Cotonet de Sudáfrica,
el objetivo principal era “evitar su dispersión
y reducir su incidencia en los lugares donde
actualmente está presente con el fin de que
los daños provocados en las especies
hospedantes se minimicen". Pues bien,
desde el 200g (fecha en la que se detectó
por primera vez en España), ha avanzado sin
control, extendiéndose por la Comunidad
Valenciana, donde tiene presencia y ha
causado daños en 80 municipios: 30 en
Castellón, 45 en Valencia y 5 en Alicante.

Segons apareix reflectit en el Pla d'acció que
el Ministeri d'Agricultura va publicar en el
tercer trimestre de 2020 per a controlar el
Delottococcus aberiae, conegut comunament
com el cotonet de Sud-àfrica, l'objectiu
principal era evitar la seua dispersió i reduir
la seua incidència en els llocs on actualment
és present amb la finalitat que els danys
provocats en les espècies hostes es
minimitzen. Doncs bé, des del 200g(data en
la qual es va detectar per primera vegada a
Espanya), ha avançat sense control, i s’ha
estés per la Comunitat Valenciana, on té
presència i ha causat danys en 80 municipis:
30 a Castelló, 45 a València i 5 a Alacant.

En la provincia castellonense esta plaga está
siendo un problema realmente grave. Según
cálculos de la Unió de Llauradors, el insecto
está presente en nueve de cada diez
parcelas citrícolas de la Plana Baixa.
Asimismo, en zonas de Andalucía, Murcia y
Cataluña han aparecido algunos casos,

A la província castellonenca, aquesta plaga
està sent un problema realment greu.
Segons càlculs de la Unió de Llauradors,
l'insecte és present en nou de cada deu
parcel·les citrícoles de la Plana Baixa. Així
mateix, en zones d'Andalusia, Múrcia i

convirtiendo a esta plaga ya en un problema
interterritorial.
Desde el Minísterio y la Conselleria se
apuesta por la vía biológica para combatir
esta plaga. Sin embargo, con este
procedimiento no se esperan obtener
resultados a corto plazo sino más
bien a medio o largo plazo, algo que a los
agricultores no les transmite buenas
sensaciones al ser impredecibles. Muchos
temen que ras consecuencias en ras
próximas campañas sean devastadoras y la
incertidumbre de lo que pueda pasar en un
futuro con los métodos biológicos hace
desesperante cada cosecha que pasa.
Numerosos agricultores ya dan por perdida
la campaña actual dado que a la altura de la
temporada en la que nos encontramos los
daños más importantes ya se han producido
en el fruto. Es por ello por lo que ahora estos
centran sus esfuerzos en conocer los
protocolos de actuación para los próximos
años y no volver a cometer los mismos
errores. Sin embargo, no parece que desde
la Conselleria ni desde el Ministerio se les
esté dando solución alguna dado que siguen
reclamando un plan de actuación efectivo
donde se recojan los protocolos que deben
llevar a cabo, así como las herramientas
realmente adecuadas para combatir esta
plaga.

Catalunya han aparegut alguns casos, que
han convertit aquesta plaga ja en un
problema interterritorial.
Des del Ministeri i la Conselleria s'aposta per
la via biològica per a combatre aquesta
plaga. No obstant això, amb aquest
procediment no s'esperen obtindre resultats
a curt termini sinó més aviata mitjà o llarg
termini, cosa que als agricultors no els
transmet
bones
sensacions
en
ser
impredictibles. Molts temen que com a
conseqüències de les pròximes campanyes
siguen devastadores i la incertesa del que
puga passar en un futur amb els mètodes
biològics fa desesperant cada collita que
passa. Nombrosos agricultors ja donen per
perduda la campanya actual atés que a
l'altura de la temporada en la qual ens
trobem els danys més importants ja s'han
produït en el fruit. És per això que ara
aquests centren els seus esforços a conéixer
els protocols d'actuació per als pròxims anys
i no tornar a cometre els mateixos errors.
No obstant això, no sembla que des de la
Conselleria ni des del Ministeri se'ls done
cap solució atés que continuen reclamant un
pla d'actuació efectiu en el qual es recullen
els protocols que han de portar a terme, i les
eines realment adequades per a combatre
aquesta plaga.

Por todo ello, el sector reclama que, ante la
demostrada ineficacia del plan de acción del
Ministerio, se destine una partida de ayudas
indemnizatorias para aquellos agricultores
cuyos cítricos se hayan visto afectados y no
puedan comercializar su cosecha durante la
campaña 2021-2022. Asimismo, solicitan una
dotación económica destinada para la
prevención y lucha contra las plagas
agrícolas dada la situación excepcional de
algunas plagas como la del cotonet ante la
cual el plan de acción elaborado no ha
resultado efectivo.

Per tot això, el sector reclama que, davant la
demostrada ineficàcia del pla d'acció del
Ministeri, es destine una partida d'ajudes
indemnitzatòries per a aquells agricultors els
cítrics dels quals s'hagen vist afectats i no
puguen comercialitzar la seua collita durant
la campanya 2021-2022. Així mateix,
sol·liciten una dotació econòmica destinada
per a la prevenció i lluita contra les plagues
agrícoles atés la situació excepcional
d'algunes plagues com la del cotonet davant
la qual el pla d'acció elaborat no ha resultat
efectiu.

Respecto a la Conselleria de Agricultura, se
establecieron varios ámbitos de control de la
plaga
a través de medidas higiénicas, culturales,
trampeo masivo, suelta del Anagyrus aberiae
y Cyptolaemus, y tratamientos químicos. Sin
embargo, estas medidas no parecen haber
funcionado tampoco y los efectos siguen
viéndose una campaña más. Por ello el
sector pide que desde la Conselleria se
proporcione una mayor transparencia e
inversión. También solicitan que se les
facilite e informe a la mayor brevedad posible
de cuál será la hoja de ruta a
seguir para futuras campañas y evitar así el
retraso vivido en la anterior campaña donde
los tiempos de actuación fueron demasiado

Quant a la Conselleria d'Agricultura, es van
establir diversos àmbits de control de la
plaga mitjançant mesures higièniques,
culturals, paranys massiu, solta del Anagyrus
aberiae i del Cyptolaemus, i tractaments
químics. No obstant això, aquestes mesures
no semblen haver funcionat tampoc i els
efectes continuen veient-se una campanya
més. Per això, el sector demana que des de
la Conselleria es proporcione una major
transparència i inversió. També sol·liciten
que se'ls facilite i informe com més prompte
millor de quin serà el full de ruta a seguirper
a futures campanyes i evitar així el retard
viscut en l'anterior campanya en la qual els
temps d'actuació van ser massa lents.

lentos.
Ante toda esta problemática, desde las
distintas organizaciones agrarias coinciden
en que para ganar esta guerra debe haber
una implicación por parte de todos los
agentes implicados. Partiendo de las
administraciones autonómicas y el Ministerio
elaborando planes de actuación efectivos y,
simultáneamente, con un mayor control por
parte de la Unión Europea en las principales
vías de entrada de cítricos importados desde
terceros países. Todo ello debe contar con la
colaboración estrecha de los agentes del
sector citrícola, los cuales ya han
demostrado en multitud de ocasiones su
plena disposición.
Por lo tanto, podemos afirmar que la lucha
contra el cotonet solo se puede ganar si se
cuenta con el mayor consenso posible. Por
todo ello, el Grupo Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Museros presenta la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Davant tota aquesta problemàtica, des de les
diferents
organitzacions
agràries
coincideixen que per a guanyar aquesta
guerra ha d'haver-hi una implicació per part
de tots els agents implicats. Tot partint de les
administracions autonòmiques i el Ministeri i
elaborant plans d'actuació efectius i,
simultàniament, amb un major control per
part de la Unió Europea en les principals vies
d'entrada de cítrics importats des de tercers
països. Tot això ha de comptar amb la
col·laboració estreta dels agents del sector
dels cítrics, els quals ja han demostrat en
multitud d'ocasions la seua plena disposició.
Per tant, podem afirmar que la lluita contra el
cotonet només es pot guanyar si es compta
amb el major consens possible. Per tot això,
el grup Ciudadanospresenta el següent
l'Ajuntament de Museros:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Ayuntamiento de Museros insta al Consell
de la Generalitat a:

L'Ajuntament de Museros insta el Consell de
la Generalitat a:

a. Revisar y actualizar de manera
urgente el Plan de Acción contra el
Cotonet de Sudáfrica ante la
situación descontrolada de la plaga.
Para ello tendrá en cuenta la
colaboración de los principales
actores del sector, así como de los
gobiernos autonómicos que estén
siendo afectados o se encuentren en
un potencial riesgo de sufrir las
consecuencias del cotonet.
b. Aumentar la dotación económica
destinada para la prevención y lucha
contra las plagas agrícolas dada la
situación excepcional de algunas
plagas como la del cotonet ante la
cual el plan de acción elaborado no
ha resultado efectivo.
c. Solicitar ayudas directas para los
agricultores cuyos cítricos se hayan
visto afectados y no se puedan
comercializar, los cuáles van a sufrir
fuertes pérdidas económicas y un
aumento
en
sus
costes
de
producción por culpa de una plaga
procedente de un país de fuera de
nuestras fronteras comunitarias.
d. Establecer un Plan de Formación
específico sobre el cotonet dirigido a
los agricultores para que estos
puedan actuar de la mejor manera
posible al ser quienes están en
primera línea de actuación.
e. Estudiar qué medidas se pueden
llevar a cabo para evitar la dispersión
de la plaga a través de maquinaria

a) Revisar i actualitzar de manera urgent el
Pla d'acció contra el cotonet de Sud-àfrica
davant la situació descontrolada de la plaga.
Per a això, tindrà en compte la col·laboració
dels principals actors del sector, i dels
governs autonòmics que estiguen afectats o
es troben en un potencial risc de patir les
conseqüències del cotonet.
b) Augmentar la dotació econòmica
destinada per a la prevenció i lluita contra les
plagues agrícoles donada la situació
excepcional d'algunes plagues com la del
cotonet davant la qual el pla d'acció elaborat
no ha resultat efectiu.
c) Sol·licitar ajudes directes per als
agricultors els cítrics dels quals s'hagen vist
afectats i no es puguen comercialitzar, els
quals patiran fortes pèrdues econòmiques i
un augment en els seus costos de producció
per culpa d'una plaga procedent d'un país de
fora de les nostres fronteres comunitàries.
d) Establir un pla de formació específic sobre
el cotonet dirigit als agricultors perquè
aquests actuen de la millor manera possible
en ser els qui estan en primera línia
d'actuació.
e) Estudiar quines mesures es poden portar
a terme per a evitar la dispersió de la plaga
mitjançant maquinària agrícola, caixons de

agrícola, cajones de recolección,
ropa o utensilios de los trabajadores.
f. Crear un sistema de detección
temprana
para
realizar
las
estrategias de control con antelación.
g. Estudiar la posibilidad de destinar
una partida compensatoria a los
citricultores que se hayan visto
afectados por la plaga del cotonet
durante la campaña 2021-2022.

recol·lecció,
roba
o
utensilis
dels
treballadors.
f) Crear un sistema de detecció precoç per a
realitzar les estratègies de control amb
antelació.
g) Estudiar la possibilitat de destinar una
partida compensatòria als citricultores que
s'hagen vist afectats per la plaga del cotonet
durant la campanya 2021-2022.

2. Que de esta medida se dé cuenta a les
Cortes en un plazo de 3 meses.

2. Que d'aquesta mesura s’informe a les
Corts en un termini de tres mesos.

El partido municipal Partido Popular se
adhiere a la moción presentada.

El partit municipal Partit Popular s'adhereix a
la moció presentada.

El partido municipal Compromís per Museros
se adhiere a la moción presentada pero
solicita que se incluya lo siguiente:

El partit municipal Compromís per Museros
s'adhereix a la moció presentada però
sol·licita que s'incloga el següent:

h. Reforzar el control en las fronteras y
no permitir la entrada de cítricos con
materias activas prohibidas en la UE.
i. Autorizar de manera excepcional y
con carácter de urgencia el
seguimiento y la experimentación de
nuevos
productos
fitosanitarios
contra el Cotonet, que contengan las
garantías suficientes para no alterar
la biodiversidad ni el equilibrio
medioambiental.

h) Reforçar el control a les fronteres i no
permetre l'entrada de cítrics amb matèries
actives prohibides a la UE.
i) Autoritzar de manera excepcional i amb
caràcter
d'urgència
el
seguiment
i
l'experimentació
de
nous
productes
fitosanitaris contra el cotonet, que continguen
les garanties suficients per a no alterar la
biodiversitat ni l'equilibri mediambiental.

El Pleno de la Corporación, por unanimidad,
estima la moción presentada.

El Ple de la corporació, per unanimitat,
estima la moció presentada.

5. DESPACHO EXTRAORDINARIO.

5. DESPATX EXTRAORDINARI

No hay asuntos que tratar.

No hi ha assumptes a tractar.

6. DACIÓN DE CUENTAS.

6. DACIÓ DE COMPTES

La Sra. Alcaldesa, en nombre de la
corporación del Ayuntamiento de Museros
felicita públicamente a los alumnos del CEIP
Blasco Ibáñez y del IES Museros, que el
pasado mes de junio participaron en VI
Certamen de Viva Veu, Paula Carrasco,
Rubén Catalán, Lucia del Carmen Segura,
Nacho Diez, Amyrra Gaitán y Alicia Nechifor,
en especial a Rubén Catalán el cual quedó
finalista en la mención especial y a Lucia del
Carmen Segura por proclamarse campeona
en su categoría.
También felicita públicamente al equipo
cadete A del Museros C.F. que se proclamó
campeón de liga jugando esta temporada en
1ª categoría provincial.

L’alcaldessa, en nom de la corporació de
l'Ajuntament de Museros, felicita públicament
l’alumnat del CEIP Blasco Ibáñez i de l'IES
Museros, que el mes de juny passat van
participar en VI Certamen de Viva Veu, Paula
Carrasco, Rubén Catalán, Lucia del Carmen
Segura, Nacho Deu, Amyrra Gaitán i Alicia
Nechifor, especialment a Rubén Catalán el
qual va quedar finalista amb l'esment
especial, i a Lucia del Carmen Segura, per
proclamar-se campiona en la seua categoria.

Felicita públicamente a Joan Asís Muñoz, por
quedar campeón autonómico individual en la
39 edición y subcampeón del Campeonato

Felicita públicament Joan Asís Muñoz per
quedar campió autonòmic individual en la 39
edició i subcampió del Campionat Autonòmic

També felicita públicament l'equip cadet A
del Museros CF que es va proclamar campió
de lliga jugant aquesta temporada en primera
categoria provincial.

Autonómico de Galotxa.

de Galotxa.

También felicita al presidente del Club
Esportiu de Caça de Museros, D. Pedro J.
Martínez Gómez, por quedar campeón de
España en la competición de “blancs a braç”,
el 12 de septiembre de 2021.

També felicita el president del Club Esportiu
de Caça de Museros,Pedro J. Martínez
Gómez, per quedar campió d'Espanya en la
competició de blancs a braç, el 12 de
setembre de 2021.

Toma la palabra D. Agustín Muedra Jornet,
concejal de educación y deporte y comenta
sobre el mantenimiento de la jornada
continua en el CEIP Blasco Ibáñez, informa
que después de varias reuniones con la
dirección del centro, despúes de analizar los
diferentes informes que se han presentado,
el equipo de gobierno ha manifestado y ha
acordado con la dirección del centro renovar
y seguir con esta línea de ayuda y mantener
la jornada continuada y ahora la situación
pasa a ser una situación administrativa y
está en intervención que estan buscando la
manera de darle forma para poder dar esta
ayuda a la escuela y seguir con la jornada
continuada.

Pren la paraula Agustín Muedra Jornet,
regidor d'Educació i Esport i comenta sobre
el manteniment de la jornada contínua en el
CEIP Blasco Ibáñez, informa que després de
diverses reunions amb la direcció del centre,
després d'analitzar els diferents informes que
s'han presentat, l'Equip de Govern ha
manifestat i ha acordat amb la direcció del
centre renovar i seguir amb aquesta línia
d'ajuda i mantindre la jornada continuada i
ara la situació passa a ser una situació
administrativa i està en intervenció que
busquen la manera de donar-li forma per
donar aquesta ajuda a l'escola i seguir amb
la jornada continuada.

Toma la palabra Dña. Sonia Garcia Ruiz,
concejala de cultura y promoción lingüística
y comenta que ya están en marcha el
procedimiento para llamar al profesorado
monitores/as para empezar los cursos
municipales y ya se empezará hacer la
publicidad para que la gene se pueda
apuntar a los cursos y la idea es comenzar el
4 de octubre.

Pren la paraula Sonia García Ruiz, regidora
de Cultura i Promoció Lingüísticai comenta
que ja estan en marxa el procediment per a
cridar el professorat monitors i monitores per
a començar els cursos municipals i ja
començarà fer-se la publicitat perquè la gent
s’apunte als cursos i que la idea és
començar el 4 d'octubre.

Toma la palabra D. Vicente Pérez Costa,
concejal de urbanismo e infraestructuras y
comenta que la segunda quincena de agosto
el tema del Plan General, desde la
Conselleria de obras públicas entró un
informe del PATRICOVA, era desfavorable y
por tercera vez se ha encargado que se
vuelva hacer un plan para volverlo a
presentar y que entre en la fase de
aprobación.

Pren la paraula Vicente Pérez Costa, regidor
d'Urbanisme i Infraestructures i comenta que
la segona quinzena d'agost el tema del Pla
general, des de la Conselleria d'obres
públiques, va entrar un informe del Patricova,
que era desfavorable, i que per tercera
vegada s'ha encarregat que es torne fer un
pla per a tornar-lo a presentar i que entre en
la fase d'aprovació.

Toma la palabra D. Juan José Carrión Rubio,
concejal de comercio, industria y mayores y
comenta que los cursos de memoria ya han
empezado, este año se ha conseguido
montar 3 grupos con un total de 51 alumnos.
El dia 4 y 5 de octubre dará comienzo las
clases de gimnasia preventiva para mayores
que se llevarn a cabo en horario de
mañanas, lunes, martes, miércoles y jueves
y también empezarán los talleres de
informática por las tardes de martes a
jueves.

Pren la paraula Juan José Carrión Rubio,
regidor de Comerç, Indústria i Majors i
comenta que els cursos de memòria ja han
començat, enguany s'ha aconseguit muntar
tres grups amb un total de 51 alumnes. El dia
4 i 5 d'octubre començaran les classes de
gimnàstica preventiva per a majors que es
portaran a terme en horari de matins, dilluns,
dimarts, dimecres i dijous, i també,
començaran els tallers d'informàtica de
vesprades de dimarts a dijous.

Toma la palabra Dña. Beatriz Sánchez
Botello, concejala de agricultura y medio
ambiente y comenta que a petición del
Partido Popular se ha limpiado la zona
municipal que limita con Fontestad.

Pren la paraula Beatriz Sánchez Botello,
regidora d'Agricultura i Medi Ambient i
comenta que a petició del Partit Popular s'ha
netejat la zona municipal que limita amb
Fontestad.

Las actuaciones de la bridaga agraria, se
están haciendo diferentes mejoras en
distintos caminos rurales del municipio,
algunas en el enclave del polígono industrial
que limita con Albalat dels Sorells, en la
Partida Mas Blanch, Camino Pont de Vigues,
se ha reparado una acequia en la Partida
Sarsola, y de la Madalena y se tienen
previsto actuaciones durante este mes hasta
que la brigada agraria termine.

Les actuacions de la brigada agrària, porten
a terme diferents millores en diferents camins
rurals del municipi, algunes en l'enclavament
del polígon industrial que limita amb Albalat
dels Sorells, a la partida del Mas Blanch,
camí Pont de Vigues, s'ha reparat una
séquia a la partida Sarsolai de la Magdalena
i es tenen previstes actuacions durant aquest
mes fins que la brigada agrària acabe.

Comenta que se ha recibido como todos los
años la subvención para el tratamiento
contra el mosquito tigre, este año la cantidad
son 778, 21 euros.

Comenta que s'ha rebut, com tots els anys,
la subvenció per al tractament contra el
mosquit tigre, enguany la quantitat són 778,
21 €.

También comenta que debido a quejas
vecinales que se han recibido por canales
oficiales a lo largo del verano, se está
haciendo ahora mismo un tratamiento contra
mosquitos y avispas en el polideportivo, se
ha hablado con el técnico de Anticimex, que
es la empresa que presta este servicio al
consistorio y se está estudiando la viabilidad
de poner allí unas trampas tanto para
mosquitos como para avispas, porque para
avispas no estan localizados los panales y
por tanto no los puede tratar el técnico y en
cuanto a mosquitos por la ubicación del
polideportivo rodeado de huerta, la mejor
solución es poner trampas, en principio se
pondrán allí, que es la zona afectada, si
salieran otras zonas con esta misma
problemática se estuadiará el ampliar esta
misma medida.

També comenta que, a causa de queixes
veïnals que s'han rebut per canals oficials al
llarg de l'estiu, es fa ara mateix un tractament
contra mosquits i vespes al poliesportiu, s'ha
parlat amb el tècnic de Anticimex, que és
l'empresa que presta aquest servei al
consistori i estudia la viabilitat de posar-hi
uns paranys tant per a mosquits com per a
vespes, perquè per a vespes no estan
localitzats les bresques i, per tant, no els pot
tractar el tècnic i quant a mosquits per la
ubicació del poliesportiu envoltat d'horta, la
millor solució és posar paranys, en principi
s’hi posaran, que és la zona afectada, si
isqueren altres zones amb aquesta mateixa
problemàtica s’estuadiarà ampliar aquesta
mateixa mesura.

Referente a los pipi-can, muchos vecinos
han comentado por canales oficiales que
últimamente estaban llevando allí a sus
mascotas y habían plagas de pulgas y
garrapatas, con lo cual, los mismos técnicos
de la empresa Anticimex han hecho un
tratamiento especial en todos los pipi-canes
del pueblo en el mes de agosto, y
paralelamente la brigada de obras se
encarga durante el periodo del periodo
estival, cada semana o cada 15 dias
desinfectan los pipi-canes y se indica con un
cartel, porque tiene que estar unas horas sin
usarse.

Sobre els pipicans, molts veïns han
comentat, per canals oficials, que últimament
hi portaven les seues mascotes i havien
plagues de puces i paparres, amb la qual
cosa, els tècnics de l'empresa Anticimex han
fet un tractament especial en tots els
pipicans del poble pel mes d'agost, i
paral·lelament, la brigada d'obres s'ha
encarregat durant el període estival, cada
setmana o cada 15 dies, de desinfectar els
pipicans i s'indica amb un cartell, perquè ha
d'estar unes hores sense usar-se.

En relación con los jabalíes, ha habido un
atropello de un jabalí cerca de Villa Dolores,
en el Camino de la Marta, con lo cual el
tratamiento se había desplazado hacia otro
enclave, hacia Mas de Selma, y retomamos
el mismo tratamiento y se vuelve al Camino
La Marta.

Pel que fa als senglars, hi ha hagut un
atropellament d'un senglar prop de Vila
Dolores, al camí de la Marta, amb la qual
cosa el tractament s'havia desplaçat cap a
un altre enclavament, cap almas de Selma, i
reprenem el mateix tractament i es torna al
camí de la Marta.

En cuanto al Plan Local Reducido de
Prevención de Riesgos Forestales, se había
presentado en Conselleria y se estaba a la
espera de saber algo, pues han contestado a

Quant al Pla local reduït de prevenció de
riscos forestals, que s'havia presentat en
Conselleria,esperàvem saber alguna cosa, i
han contestat al llarg de l'estiu i han detectat

lo largo del verano y han detectado algunas
deficiencias en el plan y se ha remitido a la
empresa redactora para que subsanen estas
deficiencias, cuando esto ocurra y nos pasen
el proyecto modificado, de nuevo se
mandará a la Conselleria para que pueda
autorizarnos y en pleno de pueda
definitivamente aprobarlo.

algunes deficiències en el pla i s'ha remés a
l'empresa
redactora
perquè
esmene
aquestes deficiències, quan això passe i ens
passen el projecte modificat, de nou
s’enviarà a la Conselleria perquè ens
autoritze i el ple l’aprovedefinitivament
aprovar-ho.

Confirmar que pasó por junta de gobierno
local el informe técnico del aparejador
municipal y se enviará a la Real Acequia de
Moncada, se les dice que como la RAM es
propietaria del tramo de acequia que hay
entre la C/ Juan de Ribera y Frio
Mediterráneo que el Ayuntamiento de
Museros desde la Concejalia de Agricultura y
Medio Ambiente tiene la intención de tapar
ese tramo de acequia, por seguridad de las
personas agricultoras que acceden allí al
partidor y también para evitar a los vecinos
de la zona aunque ya está subsanado por fin
el tema de los vertidos ilegales, para darle
mayor seguridad a la zona y mayor calidad
de vida a los vecinos de allí. Se pide a la
RAM que haga una aportación, que colabore
con el ayuntamiento en el porcentaje para
realizar esa mejora en el enclave.

Cal confirmar que l’informe tècnic de
l’aparellador municipal va passar per junta de
Govern local i s'enviarà a la Reial Séquia de
Montcada, se'ls diu que com la RAM és
propietària del tram de séquia que hi ha entre
el carrer de Joan de Ribera i Frío
Mediterráneo, l'Ajuntament de Museros des
de la Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient
té la intenció de tapar aqueix tram de séquia,
per seguretat de les persones agricultores
que hi accedeixen al partidor i també per a
evitar als veïnat de la zona, encara que ja
s’ha fet esmenat que per fi el tema dels
abocaments il·legals, per a donar-li major
seguretat a la zona i major qualitat de vida
als veïnat del lloc. Es demana, a la RAM, que
faça una aportació i que col·labore amb
l'Ajuntament en el percentatge per a realitzar
aqueixa millora en l'enclavament.

7. DECRETOS DE ALCALDÍA. DESDE EL
397 HASTA EL 546 DE 2021.

7. DECRETS D'ALCALDIA. DES DEL 397
FINS AL 546 DE 2021.

Se da cuenta de la relación de decretos
desde el último Pleno ordinario del 1 de abril
de 2021, desde el número 397 hasta el 546
de 2021.

S'informa de la relació de decrets des de
l'última sessió plenària ordinària d’1 d'abril de
2021, des del número 397 fins al 546 de
2021.

El equipo de gobierno
enterados y conformes.

se

da

por

El grupo Partido Popular se da por enterados
y no conformes.

L'Equip de Govern es dona per assabentat i
conforme.
El grup Partit Popular
assabentat i no conforme.

es

dona

per

El grupo Compromís, se dan por enterados y
no conformes.

El grup Compromís es dona per assabentat i
no conforme.

El grupo Ciudadanos, se dan por enterados y
no conformes.

El grup Ciutadans es donen per assabentat i
no conforme.

8. RUEGOS Y PREGUNTAS.

8. PRECS I PREGUNTES

La Sra. Alcaldesa abre el turno de ruegos y
preguntas:

L’alcaldessa obri el torn de precs i preguntes.

-Toma la palabra D. Manuel Moreno,
portavoz del Partido Popular, y comenta que
primero quiere dar las gracias a Dña. Beatriz
Sánchez que ha acogido la petición del
grupo Partido Popular sobre la limpieza del

Pren la paraula Manuel Moreno, portaveu del
Partit Popular, i comenta que primer vol
donar les gràcies aBeatriz Sánchez que ha
acollit la petició del grup Partit Popular sobre
la neteja del parc de Fontestad i que així es

parque de Fontestad y así se pueda utilizar
el parque.

puga utilitzar el parc.

Toma la palabra Dña. Cristina Civera y
puntualiza que en estos momentos no se
contempla la apertura de este parque porque
no se dispone de personal para abrir y cerrar,
ni la zona de Fontestad ni de los paelleros,
se está estudiando a ver de que forma se
puede, porque la apertura y cierre no es
competencia de la policía local, no está
dentro de sus funciones y de momento no
hay quien pueda abrir y cerrar.

Pren la paraula Cristina Civera i puntualitza
que en aquests moments no es contempla
l'obertura d'aquest parc perquè no es
disposa de personal per a obrir i tancar, ni de
la zona de Fontestad ni dels paellers,
s'estudia de quina manera es pot, perquè
l'obertura i el tancament no és competència
de la Policia Local, no està dins de les seues
funcions i, de moment, no hi ha qui puga
obrir i tancar.

D. Manuel Moreno pregunta cuando se harán
los plenos presenciales para el público,
ahora que ya ha mejorado la situación de la
pandemia y es un derecho de los vecinos
poder participar de los plenos.

Manuel Moreno pregunta quan es faran els
plens presencials per al públic, ara que ja ha
millorat la situació de la pandèmia i és un
dret dels veïns participar dels plens.

Dña. Cristina Civera responde que se ha
consultado en otros ayuntamientos y de
momento todavía se están haciendo
telemáticos además desde que se han hecho
así se ha habilitado un correo electrónico
para que cualquier persona que quiera hacer
llegar una queja, consulta, pregunta,
sugerencia, etc. de momento hasta que la
situación no esté mejor no se abrirán al
público.

Cristina Civera respon que s'ha consultat
amb uns altres ajuntaments i de moment
encara es fan telemàtics a més, des que
s'han fet així, s'ha habilitat un correu
electrònic perquè qualsevol persona que
vulga fer arribar una queixa, consulta,
pregunta, suggeriment, etc. de moment fins
que la situació no estiga millor no s'obriran al
públic.

D. Manuel Moreno puntualiza que el pleno se
podría trasladar a la Casa de Cultura, a la
Biblioteca para poder cumplir las medidas.

Manuel Moreno puntualitza que el ple es
podria traslladar a la Casa de Cultura, a la
biblioteca per a poder complir les mesures.

Dña. Cristina Civera responde que el público
solo puede preguntar sobre el orden del día.
El ayuntamiento no tiene la logística para
poder desplazar el pleno a la Casa de
Cultura.

Cristina Civera respon que el públic només
pot preguntar sobre l'ordre del dia.
L'Ajuntament no té la logística per a
desplaçar el ple a la Casa de Cultura.

D. Manuel Moreno puntualiza que en este
municipio, en el pleno los vecinos han
preguntado lo que han querido y siempre se
les ha contestado.

Manuel Moreno puntualitza que en aquest
municipi, en el ple els veïns han preguntat el
que han volgut i sempre se'ls ha contestat.

D. Manuel Moreno pregunta que se tiene
pensado hacer con el bar de la Casa de
Cultura.

Manuel Moreno pregunta que s’ha pensat fer
amb el bar de la Casa de Cultura.

Dña. Cristina Civera responde que ya no hay
bar de la Casa de Cultura, se ha dado de
baja la actividad y se estan llevando a cabo
unas obras de acondicionamiento para hacer
camerinos
para
cuando
se
hagan
espectáculos en la Casa de Cultura.

Cristina Civera respon que ja no hi ha bar de
la Casa de Cultura, s'ha donat de baixa
l'activitat i es porten a terme unes obres de
condicionament per a fer camerinos per a
quan es facen espectacles a la Casa de
Cultura.

D. Manuel Moreno puntualiza que le parece
una pena que se quite ese servicio que tenia
la Casa de Cultura de cafetería y también
podría ser una actividad para algún vecino
de Museros.
Dña. Cristina Civera responde que en
ninguna Casa de Cultura ni centro cultural

Manuel Moreno puntualitza que li sembla una
pena que es lleve aqueix servei que tenia la
Casa de Cultura de cafeteria i també podria
ser una activitat per a algun veí de Museros.
Cristina Civera respon que en cap casa de
cultura ni centre cultural està permés menjar

está permitdo comer ni beber, a dia de hoy
en la Casa de Cultura por temas de COVID
no está permitido y es una manera de
mantener en mejores condiciones las
infraestruras. Se sacó la licitación y se quedó
desierta.
D. Manuel Moreno puntualiza que se sacó
una licitación que parecía que se quisiera
que se quedara desierta, no se pusieron
muchas facilidades para la gente. La gente
cuando coge un negocio lo que quiere es
ganar dinero. Reitera que es una pena que
un servicio que se ha dado durante tantos
años tan bueno al ambulatorio, al mercado
cuando estaba allí y que piensan que es
bueno para el pueblo, sobre todo para la
zona de la C/ Mayor hacia arriba que la
gente mayor no pueda ir a tomarse un café y
se tenga que desplazar hacia la Plaza Poeta
Llorente porque no hay más bares cerca.

ni beure, a dia d’avui a la Casa de Cultura
per temes de la COVID-19 no està permés i
és una manera de mantindre en millors
condicions les infraestrutures. Es va traure la
licitació i es va quedar deserta.

Dña. Cristina Civera responde que no se
puede permitir es que la Casa de Cultura se
abra y se cierre a deshoras, sin el control de
ninguna persona empleada púlbica de este
ayuntamiento y en caso de que ocurriera
alguna cosa la responsabilidad final seria del
ayuntamiento, que es la titular del edificio,
por tanto el pliego que se sacó tenia unas
condiciones sobre todo horarias, de una
persona que ocupa la coordinación de la
Casa de Cultura en la apertura y cierre.

Cristina Civera respon que el que no es pot
permetre és que la Casa de Cultura s’òbriga i
es tanque a deshores, sense el control de
cap persona treballadorapública d'aquest
ajuntament i en cas que passara alguna cosa
la responsabilitat final seria de l'Ajuntament,
que és el titular de l'edifici, per tant el plec
que es va traure tenia unes condicions
sobretot horàries, d'una persona que ocupa
la coordinació de la Casa de Cultura en
l'obertura i tancament.

D. Manuel Moreno pregunta cuando ha
costado el asfaltado del parquing de la
Semana Taurina.

Manuel Moreno pregunta quant ha costat
l'asfaltat del pàrquing de la Setmana Taurina.

Dña. Cristina Civera responde que 23.000 €.

Cristina Civera respon que 23.000 €.

D. Vicente Pérez Costa puntualiza que
23.500 € con pintura incluida. La
señalización se hizo a través de la brigada
de obras.

Vicente Pérez Costa puntualitza que 23.500
€ amb pintura inclosa. La senyalització es va
amb la brigada d'obres.

D. Manuel Moreno remarca que a ese
importe hay que sumar los 10.000 €
anteriores que se gastaron para acondicionar
el parquing.

Manuel Moreno remarca que a aqueix import
cal sumar els 10.000 € anteriors que es van
gastar per a condicionar el pàrquing.

D. Vicente Pérez Costa puntualiza que se no
se hubieran hecho las anteriores actuaciones
se tendrían que haber hecho ahora antes de
asfaltarlo. En su momento se relleno de
zahorra y se hicieron diferentes pruebas en
el riego para ver si no se levantaba el polvo y
no fue efectivo, después se estimó una
pintura tipo asfalto pero no lo era y al final se
decidió hacer el asfaltado.

Vicente Pérez Costa puntualitza que si no
s'hagueren fet les anteriors actuacions
s'haurien d'haver fet ara abans d'asfaltar-lo.
En el seu moment,es va omplir de llast i es
van fer diferents proves en el reg per a veure
si no s'alçava la pols i no va ser efectiu,
després es va estimar una pintura tipus
asfaltat però no ho era i, finalment, es va
decidir fer l'asfaltat.

D. Manuel Moreno comenta que le consta
que ha habido varias solicitudes de peñas
taurinas para quitar el poste de la Semana
Taurina y no han tenido respuesta.

Manuel Moreno comenta que li consta que hi
ha hagut diverses sol·licituds de penyes
taurines per a llevar el pal de la Setmana
Taurina i no han tingut resposta.

Manuel Moreno puntualitza que es va traure
una licitació que semblava que es volguera
que es quedara deserta, no es van posar
moltes facilitats per a la gent. La gent quan
agafa un negoci el que vol és guanyar diners.
Reitera que és una pena que un servei que
s'ha donat durant tants anys tan bo a
l'ambulatori, al mercat quan hi era i que
pensen que és bo per al poble, sobretot per a
la zona del carrer Major cap amunt i que la
gent gran no puga anar a prendre's un café i
s'haja de desplaçar cap a la plaça del Poeta
Llorente perquè no hi ha més bars a prop.

Dña. Cristina Civera responde que no se ha
solicitado por escrito, por registro de entrada,
ella no tiene constancia, fue una solicitud
verbal. Se tuvo una reunión con la peña que
hará el festejo taurino en octubre y se habló
de si no se podía hacer el festejo taurino en
la calle se podría montar una plaza y quitar
ese poste y se les contestó que no. El
parquing está acabado de asfaltar y no se va
a quitar, se podrá acondicionar para que
ningún animal se haga daño.

Cristina Civera respon que no s'ha sol·licitat
per escrit, per registre d'entrada, ella no té
constància, va ser una sol·licitud verbal. Es
va tindre una reunió amb la penya que farà el
festeig taurí per l'octubre i es va parlar de si
no es podia fer el festeig taurí al carrer es
podria muntar una plaça i llevar aqueix pal i
se'ls va contestar que no. El pàrquing està
acabat d'asfaltar i no es llevarà, es podrà
condicionar perquè cap animal es faça mal.

D. Manuel Moreno pregunta por los pases de
la piscina, porque no se ha dejado más
tiempo para poderlos hacer.

Manuel Moreno pregunta pel carnets de la
piscina, i perquè no s'ha deixat més temps
per a poder-los fer.

Dña. Cristina Civera responde que porque el
funcionario encargado de hacerlos se iba de
vacaciones y era el único que controlaba el
sistema para poder hacerlos.

Cristina Civera respon que perquè el
funcionari encarregat de fer-los se n'anava
de vacances i era l'únic que controlava el
sistema per a fer-los.

D. Manuel Moreno pregunta si en el tema de
la licitación del agua potable hay alguna
novedad.

Manuel Moreno pregunta si en el tema de la
licitació de l'aigua potable hi ha alguna
novetat.

D. Vicente Pérez Costa responde que ya
había un borrador, un pliego y se ha decidido
que ese pliego no se podía llevar a cabo. Y
ahora hace cosa de tres meses se ha
retomado la revisión del pliego y se ha
contratado a un gabinete externo y se está
pendiente, porque la concesionaria del agua
potable, del suministro, es la misma que
gestiona la red de saneamiento y como en la
red de saneamiento hay un contrato en vigor
hasta el 2032, donde se dio un millón de
euros y un compromiso de 400.000 euros en
inversiones en la red de saneamiento y al
tercer año ya anunciaron que no se estaba
cumpliendo el crecimiento de la población,
pues posiblemente en breve nos reclamen
por incumplimiento de contrato. Por parte del
asesor jurídico que es conocedor del tema se
está estudiando todas las posibilidades,
soluciones o medidas legales que se puedan
hacer. El tema es que no hay contrato de
suministro, el suministro de agua potable
está fuera de contrato, ya han pasado los
cuatro años que permite la ley de estar en
prórroga un contrato de concesión.

Vicente Pérez Costa respon que ja hi havia
un esborrany, un plec, i s'ha decidit que
aqueix plec no es podia dur a terme. I ara fa
tres mesos, aproximadament, s'ha représ la
revisió del plec i s'ha contractat un gabinet
extern i s'estan pendent, perquè la
concessionària de l'aigua potable, del
subministrament, és la mateixa que gestiona
la xarxa de sanejament, i com en la xarxa de
sanejament hi ha un contracte en vigor fins al
2032, pel qual es va donar un milió d'euros i
un compromís de 400.000 € en inversions en
la xarxa de sanejament, i al tercer any, ja van
anunciar que no es complia el creixement de
la població, perquè possiblement en breu ens
reclamen per incompliment de contracte.
L'assessor jurídic que és coneixedor del
tema estudia totes les possibilitats, solucions
o mesures legals que es puguen fer. El tema
és
que
no
hi
ha
contracte
de
subministrament, el subministrament d'aigua
potable està fora de contracte, i ja han
passat els quatre anys que permet la llei
d'estar en pròrroga un contracte de
concessió.

D. Manuel Moreno comenta que un vecino se
ha puesto en contacto con ellos por unos
temas de vandalismo en el parque Orde de
Sant Jaume, le agradeció que se lo
comentara y que lo diría en el pleno pero lo
instó a que lo hiciera también por los canales
oficiales del ayuntamiento, pregunta si se va
a actuar.

Manuel Moreno comenta que un veí s'ha
posat en contacte amb ells per uns temes de
vandalisme al parc de l’Orde de Sant Jaume,
li va agrair que ho comentara i que ho
diguera en el ple però el va instar que ho fera
també pels canals oficials de l'Ajuntament, i
pregunta si s'actuarà.

Dña. Cristina Civera responde que al vecino
se le explicó la problemática del Parque
Oval, se tomaron algunas medidas que se
están llevando a cabo y se ha cerrado el

Cristina Civera respon que al veí se li va
explicar la problemàtica del parc Oval, es van
prendre algunes mesures que es porten a
terme, s'ha tancat el parc per a tasques de

parque para tareas de mantenimiento y van a
colocar unos postes para colocar unas redes
para evitar que los balones peguen contra el
cerramiento y es lo que hace mucho ruido y
molesta mucho a los vecinos/as de la zona.
Si es el mismo vecino está informado y se
está intentando solucionar.

manteniment i col·locaran uns pals per a
col·locar unes xarxes per a evitar que les
pilotes peguen contra el tancament i és el
que fa molt soroll i molesta molt al veïnat de
la zona. Si és el mateix veí està informat i
està intentant solucionar-ho.

D. Manuel Moreno comenta que otro vecino
también se ha puesto en contacto con ellos,
por molestias varias en el cruce de País
Valencià y C/ Molí, este vecino hizo una
instancia al ayuntamiento, y le gustaría saber
que actuaciones se van a llevar a cabo, si se
le ha contestado o no.

Manuel Moreno comenta que un altre veí
també s'ha posat en contacte amb ells, per
molèsties diverses en l'encreuament de
l’avinguda del País Valencià i del carrer del
Molí, aquest veí va fer una instància a
l'Ajuntament, i li agradaria saber quines
actuacions es portaran a terme, i si se li ha
contestat o no.
Cristina Civera respon que sí que és cert que
aqueix veí ho ha fet per registre d'entrada,
personalment ella ha parlat amb ell, i li ha
explicat les actuacions que s’hi farien. En
alguna Comissió d'Hisenda, s'ha informat del
pla urbanístic que s’hi durà a terme, i es van
adequar les voreres per a complir la
normativa i que els vianants passen per
aqueixa zona tan transitada de manera
segura, s'eliminarà la zona d'aparcament i es
reubicaran els contenidors on menys
molèsties ocasionen i també s'eliminarà el
soroll de les trapes.
S'han adquirit dos radars pedagògics i s'ha
fet la prova a la zona de l’avinguda de Blasco
Ibáñez, és un sistema informàtic que controla
els cotxes que hi passen, com la mitjana de
velocitat, i a veure si d'aquesta manera
pedagògica es pot reduir la velocitat dins del
municipi que com bé se sap està reduïda a
30 km.
Quan es remodele aqueixa zona del carrer
del Molí i s'estrenya la calçada pot ser que
això faça que es reduïsca la velocitat i es
demanaran informes als tècnics municipals
per a veure quina és la millor solució i reduir
ací la velocitat.

Dña. Cristina Civera responde que si que es
cierto que ese vecino lo ha hecho por
registro de entrada, personalmente ella ha
hablado con él, y le ha explicado las
actuaciones que se iban a tomar ahí, en
alguna comisión de hacienda se ha
informado del plan urbanístico que se va a
llevar a cabo ahí, y se adecuaron las aceras
para cumplir la normativa y que los
viandantes puedan pasar por esa zona tan
transitada de forma segura, se eliminará la
zona de aparcamiento y se reubicarán los
contenedores donde menos molestias
ocasionen y también se eliminará el ruido de
las trapas. Se han adquirido dos radares
pedagógicos y se ha hecho la prueba en la
zona de Blasco Ibáñez, es un sistema
informatico que te controla los coches que
pasan, cual es la media de velocidad y a ver
si de esta forma pedagógica se puede
reducir la velocidad dentro del municipio que
como bien se sabe está reducida a 30 km.
Cuando se remodele esa zona de la C/ Moli
y se estreche la calzada puede que eso haga
que se reduzca la velocidad y se pedirán
informes a los técnicos municipales para ver
cual es la mejor solución y reducir ahí la
velocidad.
D. Manuel Moreno pregunta si se tiene
pensado hacer la cena de los mayores.

Manuel Moreno pregunta si es té pensat fer
el sopar dels majors.

Contesta D. Juan Carrión, concejal de
comercio, industria y mayores y dice que no,
que en los presupuestos de este año no está
contemplado pero si que es voluntad de la
concejalia que cuando mejore la situación y
para el próximo año hacer la cena de
homenaje a los mayores.

Contesta Juan Carrión, regidor de Comerç,
Indústria i Majors i diu que no, que en els
pressupostos d'enguany no està contemplat
però sí que és voluntat de laRegidoria que
quan millore la situació, i per a l'any vinent,
fer el sopar d'homenatge als majors.

D. Manuel Moreno pregunta como ha ido la II
fase del Plan Resistir.

Manuel Moreno pregunta com ha anat la II
fase del Pla resistir.

Dñ. Cristina Civera responde que a día de
hoy hay 22 solicitudes presentadas y hay de
plazo para presentarlas hasta el día 22 de
septiembre.

Cristina Civera respon que hui dia hi ha 22
sol·licituds presentades i hi ha de termini per
a presentar-les fins al dia 22 de setembre.

D. Manuel Moreno pregunta cual ha sido el
coste de las fiestas.

Manuel Moreno pregunta quin ha sigut el
cost de les festes.

Dña. Cristina Civera
responde
que
aproximadamente unos 20 o 25.000 €, y le
enviará un correo electrónico con los datos
concretos.

Cristina Civera respon que aproximadament
uns 20.000 o 25.000 €, i que li enviarà un
correu electrònic amb les dades concretes.

D. Manuel Moreno pregunta si se van hacer
calderas para el dia 9 de octubre.

Manuel Moreno pregunta si es faran calderes
per al dia 9 d'octubre.

Dña. Cristina Civera responde que si, que la
intención es hacer calderas y algún
espectáculo.

Cristina Civera respon que sí, que la intenció
és fer calderes i algun espectacle.

D. Manuel Moreno pregunta si con este fiesta
se agotaria la partida de fiestas.

Manuel Moreno pregunta si amb aquest festa
s’esgotaria la partida de Festes.

Dña. Cristina Civera responde que
de
memoria no se acuerda pero que le enviará
un correo electrónico con toda la información
detallada de los gastos de fiestas.

Cristina Civera respon que de memòria no
recorda però que li enviarà un correu
electrònic amb tota la informació detallada de
les despeses de festes.

D. Manuel Moreno comenta que le han
preguntado porque no hay contenedores de
reciclaje en el polígono.

Manuel Moreno comenta que li han preguntat
perquè no hi ha contenidors de reciclatge al
polígon.

Dña. Cristina Civera responde que por ley las
empresas estan obligadas a llevar llevar a
cabo la gestión de sus residuos, es cierto
que solo hay contenedores de orgánico
porque algunas empresas tienen servicio de
comedor o generan algún tipo de residuo
que es orgánico pero por ley el ayuntamiento
no puede facilitar a las empresas ni
contenedores de cartón, ni de plástico, ni de
vidrio, cada empresa es responsable de la
gestión de sus propios residuos.

Cristina Civera respon que per llei les
empreses estan obligades a portar a terme la
gestió dels seus residus, és cert que només
hi ha contenidors d'orgànic perquè algunes
empreses tenen servei de menjador o
generen algun tipus de residu que és orgànic
però per llei l'Ajuntament no pot facilitar a les
empreses ni contenidors de cartó, ni de
plàstic, ni de vidre, cada empresa és
responsable de la gestió dels seus propis
residus.

D. Manuel Moreno comenta que le han
pedido que se poden los árboles de la C/
Alicante porque las ramas llegan hasta los
balcones.
Responde Dña. Beatriz Sánchez Botello y
comenta que la poda que se está haciendo
ahora y que es temporada es la de las
palmeras exclusivamente. El año pasado
estábamos fuera del pliego de licitación para
la empresa de poda y solo se pudo hacer la
poda urgente y el técnico consideró que esa
poda no era urgente y esa calle y las otras
que no se hicieron de forma urgente se
harán cuando sea la temporada para
hacerlas.

Manuel Moreno comenta que li han demanat
que es poden els arbres del carrer d’Alacant
perquè les branques arriben fins als balcons.

D. Manuel Moreno comenta que el tema de
los mosquitos y las cucarachas este año ha
sido una plaga y pregunta si se puede hacer
algo más de lo que se está haciendo, si se
tiene que poner más dinero en las partidas
para que los tratamientos sean más
efectivos.
Dña. Beatriz Sánchez Botello responde que
se está haciendo todo lo que se puede

Manuel Moreno comenta que el tema dels
mosquits i de les paneroles enguany ha sigut
una plaga i pregunta si es pot fer un poc més
del que es fa, si s'han de posar més diners
en les partides perquè els tractaments siguen
més efectius.

Respon Beatriz Sánchez Botello i comenta
que la poda que s'està fent ara i que és
temporada és la de les palmeres
exclusivament. L'any passat estàvem fora del
plec de licitació per a l'empresa de poda i
només es va poder fer la poda urgent i el
tècnic va considerar que aqueixa poda no
era urgent i aqueix carrer i els altres que no
es van fer de manera urgent es faran quan
siga la temporada per a fer-les.

Beatriz Sánchez Botello respon que es fa tot
el que es pot fer, el problema s'ha aguditzat

hacer, el problema se ha agudizado por las
tormentas y lluvias que ha habido, no es
exclusivamente en Museros sino en todas las
zonas. Se está siguiendo el tratamiento que
se estaba haciendo hasta ahora tanto en
cucarachas como mosquitos.

per les tempestes i pluges que hi ha hagut,
no és exclusivament a Museros sinó en totes
les zones. Se segueix el tractament que es
feia fins ara tant en paneroles com en
mosquits.

-Toma la palabra D. Victor Xercavins i
Garcia, portavoz de Compromís per Museros
y comenta y agradece que en la dación de
cuentas muchas de las preguntas ya se han
contestado.

Pren la paraula Víctor Xercavins i Garcia,
portaveu de Compromís per Museros, i
comenta i agraeix que en la dació de
comptes moltes de les preguntes ja s'han
contestat.

D. Victor Xercavins agradece la inicitiva de
hacer pinturas murales para la promoción del
“valencià”, pero también hay que predicar
con el ejemplo y cumplir con eso.

Víctor Xercavins agraeix la iniciativa de fer
pintures murals per a la promoció del
valencià, però també cal predicar amb
l'exemple i complir amb això.

D. Victor Xercavins pregunta a que es debido
el retraso en el PGOU.

Víctor Xercavins pregunta el motiu del retard
en el PGOU.

D. Vicente Pérez Costa responde que se
tiene que redactar un nuevo informe y no le
puede decir cuanto tiempo se tardará, pero
no volvemos al principio. Es un contratiempo
que ha salido y se ha preguntado si el Plan
Edificant tenía fecha de caducidad porque le
preocupa que se terminen los fondos de ese
plan y no es así, ese plan ha venido para
quedarse.

Vicente Pérez Costa respon que s'ha de
redactar un nou informe i no li pot dir quant
de temps es tardarà, però no tornem al
principi. És un contratemps que ha eixit i s'ha
preguntat si el Pla edificant tenia data de
caducitat perquè li preocupa que s'acaben
els fons d'aqueix pla i no és així, aqueix pla
ha vingut per a quedar-se.

D. Victor Xercavins comenta que la
subvención que se otorga al C.P. Blasco
Ibáñez, no se pueda llevar a cabo, si el
colegio hacia previsión de ese dinero de la
subvención y desde intervención se diga que
no se puede encajar ese gasto en el
presupuesto.

Víctor Xercavins comenta que la subvenció
que s'atorga al CP Blasco Ibáñez, no es
puga portar a terme, si el col·legi feia previsió
d'aqueixos diners de lasubvenció i des
d'intervenció s’haja dit que no es pot ajustar
aqueixa despesa en el pressupost.

D. Vicente Pérez responde que hay voluntad
política, que es un tema administrativo
económico, se ha creado un expediente para
que ese gasto de 18.000 € que se llegó al
acuerdo en el Consell Escolar cuando se
presentó el proyecto de la jornada continua,
en aquel momento esa subvención
nominativa era viable y ahora el actual
interventor con la nueva ley de subvenciónes
no lo ve claro, por eso es un tema
administrativo, si en caso de que emitiera un
informe desfavorable, se seguiría insistiendo
porque al final de lo que se trata es de que le
da forma a una voluntad política que es
asumir que hay un compromiso por parte de
este ayuntamiento con el colegio de facilitar
que haya una jornada continuada asumiendo
actualmente 18.000 € y en futuros cursos
cada año se ajustaría en función de las
necesidades.

Vicente Pérez respon que hi ha voluntat
política, que és un tema administratiu
econòmic, s'ha creat un expedient perquè
aqueixa despesa de 18.000 € que es va
acordar en el Consell Escolar quan es va
presentar el projecte de la jornada contínua,
en aquell moment aqueixa subvenció
nominativa era viable i ara l'actual interventor
amb la nova llei de subvencions no la veu
clara, i és per això que és un tema
administratiu.
Si s’emetera un informe desfavorable, es
continuaria insistint perquè al final del que es
tracta és que li dona forma a una voluntat
política que és assumir que hi ha un
compromís d'aquest ajuntament amb el
col·legi de facilitar que hi haja una jornada
continuada i assumir actualment 18.000 €, i
en futurs cursos, cada any, s'ajustaria en
funció de les necessitats.

D. Victor Xercavins pregunta si hay nueva
previsión de la puesta en marcha de la nueva
web.

Víctor Xercavins pregunta si hi ha nova
previsió de la posada en marxa del nou web.

D. Vicente Pérez Costa responde que ahora
mismo hay dos webs, la nueva web ya está
con
información
en
castellano
y
practicamente traducida al valenciano, la
empresa que se ha encargado del diseño, la
edición y la retroalimentación de la
información estan en contacto con la técnica
lingüística para hacer las correcciones
oportunas y que pueda estar en biligüe.

Vicente Pérez Costa respon que ara mateix
hi ha dos webs, el nou web ja està amb
informació en castellà i pràcticament traduïda
al valencià, l'empresa que s'ha encarregat
del disseny, l'edició i la retroalimentació de la
informació estan en contacte amb la tècnica
lingüística per a fer les correccions oportunes
i que puga estar en bilingüe.

Dña. Cristina Civera puntualiza que el tema
de los que son las instancias municipales
hay algunas algunas que solo estan en
castellano, otras que solo estan en
valenciano, unas estaban adaptadas a la Ley
de Protección de Datos y otras no, y según
ha
dicho
la
técnica
lingüista
las
administrativas
tienen
que
utilizar
determinado tipo de letra. Comenta que un
80% del contenido ya está en valenciano y
se está rematando para que esté todo
unificado y bilingüe.

Cristina Civera puntualitza que pel que fa a
les instàncies municipals hi ha algunes que
només estan en castellà, unes altres que
només estan en valencià, unes estaven
adaptades a la Llei de protecció de dades i
d’altres no, i segons ha dit la tècnica lingüista
les administratives han d'utilitzar determinat
tipus de lletra. Comenta que un 80% del
contingut ja està en valencià i s'està
rematant perquè estiga tot unificat i bilingüe.

D. Victor Xercavins comenta que cuando
esté plenamente operativa se haga una
campaña, que se publicite.

Víctor Xercavins comenta que quan estiga
plenament operativa es faça una campanya,
que es publicite.

D. Victor Xercavins comenta que ya se ha
comentado con lo de la moción de tarifas
eléctricas pero pregunta si hay novedades en
cuanto a la eficiencia energética.

Víctor Xercavins comenta que ja s'ha
comentat en la moció de tarifes elèctriques
però pregunta si hi ha novetats quant a
l'eficiència energètica.

D. Vicente Pérez Costa responde que se les
pasó a la Cooperativa Fluido Electrico de
Museros los metros útiles de superficie de
techo que hay en las instalaciones
municipales, se les pasó detallado por
metros por edificios y con las orientaciones
de los técnicos y en el mes de agosto se tuvo
una reunión con los de la cooperativa y que
en un principio necesitaban más techo, pero
la comunidad energética que instala placas
en el techo público va a ser insuficiente
entonces tiene que verse si hay vecinos que
cedan techo. Se tendrá una nueva reunión
porque no se puede ceder el techo municipal
sin una licitación pública cuando se tenga la
reunión informará de todo. Se tendrá que
redactar un pliego para la licitación pública,
se tendrá que establecer un canon.
Quiere puntualizar que siempre se ha
marcado desde el ayuntamiento ya que se va
a hacer una cesión de espacio público que
no haya agravios, porque la cooperativa
desde la vía hacia abajo no tienen centros de
transformación y se tiene el compromiso de
la cooperativa que es comercializadora y
distribuidora de comercializar la parte de la
vía hacia abajo y que no se cree una frontera
y cualquier vecino de la vía hacia abajo
pueda ser miembro de la comunidad
energética.
D. Victor Xercavins comenta que por una
modificación de crédito de julio han visto que

Vicente Pérez Costa respon que van passar
a la Cooperativa Fluido Eléctrico de Museros
els metres útils de superfície de sostre que hi
ha en les instal·lacions municipals, se'ls va
passar detallat per metres per edificis i amb
les orientacions dels tècnics, i el mes
d'agost, es va tindre una reunió amb els de la
cooperativa i que en un principi necessitaven
més sostre, però la comunitat energètica que
instal·la plaques en el sostre públic serà
insuficient i és per això que ha de veure's si
hi ha veïns que cedisquen sostre.
Es tindrà una nova reunió perquè no es pot
cedir el sostre municipal sense una licitació
pública quan es tinga la reunió informarà de
tot. S'haurà de redactar un plec per a la
licitació pública i s'haurà d'establir un cànon.
Vol puntualitzar que sempre s'ha marcat des
de l'Ajuntament ja que es farà una cessió
d'espai públic que no hi haja greuges, perquè
la cooperativa des de la via cap avall no
tenen centres de transformació i es té el
compromís de la cooperativa que és
comercialitzadora
i
distribuïdora
de
comercialitzar la part de la via cap avall i que
no es cree una frontera i qualsevol veí de la
via cap avall puga ser membre de la
comunitat energètica.
Víctor Xercavins comenta que per una
modificació de crèdit de juliol han vist que

el despido del técnico de urbanismo Jose
Miguel Pérez Abellan ha supuesto unos
50.000 € de indemnización porque se ha
perdido el contencioso y en su momento el
equipo de gobierno quiso llevar a cabo
porque les asistia la razón, pregunta que
valoración se hace y cual ha sido el coste
para el ayuntamiento.

l'acomiadament del tècnic d'urbanisme José
Miguel Pérez Abellán ha suposat uns 50.000
€ d'indemnització perquè s'ha perdut el
contenciós i en el seu moment l'Equip de
Govern va voler dur a terme perquè els
assistia la raó, pregunta quina valoració es fa
i quin ha sigut el cost per a l'Ajuntament.

Dña. Cristina Civera responde que no le ha
costado, se hizo la modificación de crédito
para tener la previsión pero en aquel
momento podíamos admitir y paguerle los
39.000 € o reincoporarlo y se decidió
recurrirlo y se está a la espera.

Cristina Civera respon que no li ha costat, es
va fer la modificació de crèdit per a tindre la
previsió però en aquell moment podíem
admetre i pagar-li els 39.000 € o
reincorporar-lo i es va decidir recórrer-lo i
s'està a l'espera.

Toma la palabra Dña. Araceli Martin Blasco,
secretaria del ayuntamiento y puntualiza que
el TSJ se reunió el dia 14 y se está a la
espera de la sentencia.

Pren la paraulaAraceli Martín Blasco,
secretària de l'Ajuntament, i puntualitza que
el TSJ es va reunir el dia 14 i que esperen la
sentència.

D. Victor Xercavins pregunta si hay algún
proyecto para afrontar las intervenciones en
los parques y jardines.

Víctor Xercavins pregunta si hi ha algun
projecte per a afrontar les intervencions als
parcs i jardins.

Dña. Cristina Civera responde que sí, se está
valorando de qué forma se puede licitar todo
en conjunto para obtener unas mejoras. Hay
presupuestado
120.000
€,
pero
la
adecuación de los 4 grandes parques tienen
un coste de unos 60.000 € más, dado que se
van a suprimir las reglas fiscales de cara al
2022 se va a ver si se puede hacer una
modificación y a estos 120.000 € dotarlos de
60.000 € más y adecuar las 4 zonas
importantes
y
si
no
se
actuará
prioritariamente el Parque de Blasco Ibáñez,
el de C/ Juan de Ribera y el de Tierno
Galván.

Cristina Civera respon que sí, s'està valorant
de quina manera es pot licitar tot en conjunt
per a obtindre unes millores. Hi ha
pressupostat 120.000 €, però l'adequació
dels quatre grans parcs tenen un cost d'uns
60.000 € més, atés que se suprimiran les
regles fiscals per al 2022 es veurà si es pot
fer una modificació i a aquests 120.000 €
dotar-los de 60.000 € més i adequar les
quatre zones importants, i si no, s'actuarà
prioritàriament el parc de Blasco Ibáñez, el
del carrer de Joan de Ribera i el de Tierno
Galván.

D. Victor Xercavins comenta que en el
anterior pleno ya dijo que se habían visto un
par de ejemplares de cotorras por el pueblo,
en la zona del instituto, son especies
invasoras y ahora se ven más por todo el
pueblo, pregunta si se ha informado a la
conselleria de estos ejemplares o se elebore
algún plan.

Víctor Xercavins comenta que en l'anterior
sessions plenària ja va dir que s'havien vist
un parell d'exemplars de cotorres pel poble,
a la zona de l'institut, són espècies invasores
i ara se’n veuen més per tot el poble,
pregunta si s'ha informat a la Conselleria
d'aquests exemplars o si s’ha elaborat algun
pla.

Dña. Beatriz Sanchez Botello responde que
no se puede elaborar ningún plan ni solicitar
ninguna ayuda a la conselleria si no se tiene
constancia de que estan nidificando en la
zona, pasan por aquí porque hay zonas de
nidificación en otros pueblos, en la rutas
ornitológicas que se han hecho por el pueblo
se ha tenido en cuenta y no consta que
aniden aquí en Museros, estan de paso.

Beatriz Sánchez Botello respon que no es
pot elaborar cap pla ni sol·licitar cap ajuda a
la Conselleria si no es té constància que
estan nidificant a la zona, passen per ací
perquè hi ha zones de nidificació en altres
pobles, en les rutes ornitològiques que s'han
fet pel poble s'ha tingut en compte i no
consta que nien a Museros, estan de pas.

D. Victor Xercavisn comenta que sobre la
concesión de la basura en la Mancomunidad
de l’Horta Nord y el reparto de costes y
pregunta si ya hay algún acuerdo.

Víctor Xercavins comenta que sobre la
concessió del fem en la Mancomunitat de
l'Horta Nord i el repartiment de costos i
pregunta si ja hi ha algun acord.

Dña. Cristina Civera responde que si que ya
hay acuerdo y el reparto de momento es
provisional, pero es el mismo que tenemos
hasta ahora pero como se tiene que
implantar
el
quinto
contenedor
al
ayuntamiento le supondrá más coste pero ya
hay acuerdo y se están ultimando detalles.

Cristina Civera respon que sí que ja hi ha
acord i el repartiment de moment és
provisional, però és el mateix que tenim fins
ara però com s'ha d'implantar el cinqué
contenidor a l'Ajuntament li suposarà més
cost però ja hi ha acord i s'estan ultimant
detalls.

D. Victor Xercavins pregunta si se sabe
cuando será la implantación.

Víctor Xercavins pregunta si se sap quan
serà la implantació.

Dña. Cristina Civera responde que todavía
no ha salido la licitación y se está terminando
de redactar el pliego, es un contrato de 8
años + 2 por un porte total de los 10 años de
30 millones de euros y después toda la
problemática de los camiones que recogen la
basura.

Cristina Civera respon que encara no ha eixit
la licitació i que estan acabant de redactar el
plec, és un contracte de vuit anys més dos
per, per un total de 10 anys de 30 milions
d'euros i després tota la problemàtica dels
camions que recullen el fem.

D. Victor Xercavins insiste que las pintadas
del edificio del instituto no se ha hecho nada,
y se presentó la instancia por registro de
entrada y no se ha tenido respuesta.

Víctor Xercavins insisteix que amb les
pintades de l'edifici de l'institut no s'ha fet
res, que es va presentar la instància per
registre d'entrada i no s'hi hagut resposta.

Dña. Cristina Civera responde que el
mantenimiento del IES no corresponde al
ayuntamiento.

Cristina Civera respon que el manteniment
de l'IES no correspon a l'Ajuntament.

- Toma la palabra D. Francesc Alcaina
Costa, concejal de Compromís y comenta
sobre el asfaltado de la zona donde se
celebra la Semana Taurina, al ser suelo para
uso escolar si se ha tenido de pedir algún
permiso o gestión al respecto.

Pren la paraula Francesc Alcaina Costa,
regidor de Compromís, i comenta sobre
l'asfaltat de la zona on es fa la Setmana
Taurina, en ser sòl per a ús escolar si s'ha
tingut de demanar algun permís o gestió
sobre aquest tema.

D. Vicente Pérez Costa responde que no es
de titularidad de la Generalitat, es propiedad
municipal y está cedido para la ampliación
del colegio y si se hiciera allí pues se
demolería el asfaltado.

Vicente Pérez Costa respon que no és de
titularitat de la Generalitat, és propietat
municipal i està cedit per a l'ampliació del
col·legi i si s’hi fera es demoliria l'asfaltat.

D. Francesc Alcaina comenta sobre la
ampliación del By-Pass que fue un proyecto
impuesto por Fomento y que no se podía
hacer nada, eso se dijo en el anterior pleno
que ya comentó. Se desplazó al
departamento
de
urbanismo
del
ayuntamiento y los técnicos le informarón
que el proyecto estaba en el ayuntamiento
más de un año y que se habían hecho
informes al respecto de la ampliación,
pregunta si esos informes se han enviado al
organismo correspondiente y si se ha hecho
algo al respecto.

Francesc Alcaina comenta sobre l'ampliació
del bypass que va ser un projecte imposat
per Foment i que no es podia fer res, això es
va dir en l'anterior ple en el qual ja ho va
comentar. Es va desplaçar al Departament
d'Urbanisme de l'Ajuntament i els tècnics li
van informar que el projecte era a
l'Ajuntament més d'un any i que s'havien fet
informes sobre l'ampliació, pregunta si
aqueixos informes s'han enviat a l'organisme
corresponent i si s'ha fet alguna cosa sobre
aquest tema.

D. Vicente Peréz Costa responde que lo
averiguará

Vicente Perez
esbrinarà.

-Toma la palabra D. Tomás Piqueras
Giménez, portavoz de Ciudadanos y
comenta que la luminaria de la rotonda de la
Marta está apagada o no funcionan.

Pren la paraula Tomás Piqueras Giménez,
portaveu de Ciudadanos, i comenta que la
lluminària de la rotonda de la Marta està
apagada o no funciona.

Costa

respon

que

ho

la
en
ha
la

Vicente Pérez Costa respon que la lluminària
està avariada, però encara està en termini de
garantia de Pavasal i se'ls ha remés infinitat
d'escrits per a la restitució o reparació de la
lluminària.

D. Tomás Piqueras pregunta cual ha sido el
motivo de que las dos rotondas de la Avda.
Barcelona han estado sin luz.
Dña. Cristina Civera responde que ha habido
una avería y la rotonda de delante del Frio
Mediterraneo el electricista la pudo localizar
y arreglar con facilidad pero la de la rotonda
de los Salones Romero no encuentra la
averia y por eso no hay luz.

Tomás Piqueras pregunta quin ha sigut el
motiu pel qual les dues rotondes de
l'avinguda de Barcelona han estat sense
llum.
Cristina Civera respon que hi ha hagut una
avaria i la rotonda davant de Frío
Mediterráneo, i que l'electricista la va
localitzar i reparar amb facilitat però la de la
rotonda de Salones Romero no troba l’averia
i per això no hi ha llum.

D. Tomás Piqueras comenta que en un pleno
de fecha 10 de diciembre 2020 consta que
djio que habían unas placas colgadas en la
C/ La Senyera indicando la entrada al
bolevar de Las Palmeras y se quito una
señal para rotular y a dia de hoy no se ha
puesto y las señales están colocadas en las
fachadas que son privadas.

Tomás Piqueras comenta que en un ple de
10 de desembre 2020 consta que va dir que
havien unes plaques penjades al carrer de la
Senyera que indicaven l'entrada al bulevard
de les Palmeres i es va llevar un senyal per a
retolar i, a dia d’avui, no s'ha posat i els
senyals estan col·locats a les façanes que
són privades.

Dña. Cristina Civera responde que toma
nota.

Cristina Civera respon que pren nota.

D. Tomás Piqueras comenta que en el acta
del pleno de 10 de diciembre él propone
pintar un paso de peatones y que se le dijo
que los operarios de la brigada de obras no
lo podían hacer por seguridad y que se podía
haber pintado porque la avenida estuvo
cortada en ambos sentidos por el derrumbe
de la fachada del taller de 4 Hermanas y se
le dijo que no podía ser. Presenta unas fotos
de operarios de la brigada de obras
trabajando en la Avda. Barcelona con tráfico
en ambos sentidos y protegidos solo con una
valla de plástico, antes de decir quien pone
en riesgo a quien, a ver si los criterios van
según quien dice la faena que hay que
mandar, pide que los criterios sean
unánimes, si había peligro estando la
carretera cortada y que quiere decir que no
estando cortada no hay riesgo, es un asunto
muy grave.

Tomás Piqueras comenta que, en l'acta dela
sessió plenària de 10 de desembre, ell
proposà pintar un pas de vianants i que se li
va dir que els operaris de la brigada d'obres
no el podien fer per seguretat i que es podia
haver pintat perquè l'avinguda va estar
tallada en tots dos sentits per l'ensulsiada de
la façana del taller de Quatre Germanes i se
li va dir que no podia ser. Presenta unes
fotos d'operaris de la brigada d'obres
treballant a l’avinguda de Barcelona amb
trànsit en tots dos sentits i protegits només
amb una tanca de plàstic, abans de dir qui
posa en risc a qui, a veure si els criteris van
segons qui diu la faena que cal manar, i
demana que els criteris siguen unànimes, si
hi havia perill a la carretera tallada i que vol
dir que si no està tallada no hi ha risc, és un
assumpte molt greu.

Dña. Cristina Civera responde que no tiene
nada que contestar.

Cristina Civera respon que no té res a
contestar.

D. Tomás Piqueras comenta que el concejal
de bienestar ha dicho que la comida de los
mayores no se hará por la situación que hay,
el día 31 en una entrevista en un periódico,
la sra. alcaldesa dijo que la situación de la
pandemia en Museros era muy grave,
porque en fecha de 20 de julio el número de
positivos era 39 en los últimos 14 dias, el día
28 de julio la incidencia en Museros, según la
Generalitat, era de 37, en los últimos 14 dias,
el día 26 de julio, entro en vigor el toque de

Tomás Piqueras comenta que el regidor de
benestar ha dit que el menjar dels majors no
es farà per la situació que hi ha, el dia 31 en
una entrevista en un periòdic, l’alcaldessa va
dir que la situació de la pandèmia a Museros
era molt greu, perquè el 20 de juliol el
nombre de positius era de 39 en els últims 14
dies, el dia 28 de juliol la incidència a
Museros, segons la Generalitat, era de 37;
en els últims 14 dies, el dia 26 de juliol, entra
en vigor el toc de queda perquè Museros era

D. Vicente Pérez Costa responde que
luminaria está averiada, pero todavía está
plazo de garantía de Pavasal y se les
remitido infinidad de escritos para
restitución o reparación de la luminaria.

queda porque Museros era uno de los 77
pueblos que mayor incidencia tenia, entre las
normas que había era usar mascarilla,
distancia de 1,5 metros, reuniones sociales o
familiares en domicilios y espacios de uso
privado y en espacios de uso público tanto
cerrados como al aire libre, no se podían
formar grupos de más de 10 personas, salvo
tratarse de personas convivientes, dicho
esto, no sabe a quien se le ocurre, el día 27
de julio y meter a 25 de nuestros mayores en
una barca en el Palmar, justamente en el
Palmar, habían suspendido las romerias y
las fiestas al Cristo por segundo año
consecutivo, la cosa es que no está muy
claro meter a más 25 personas, no le parece
correcto. Por cierto, el día 16 de agosto
seguía en vigor estas normas y pregunta que
pasó para que hubiera tantas sillas en el
concierto, en el musical, las distancias no
estaban muy bien marcadas.

un dels 77 pobles que major incidència tènia,
entre les normes que hi havia era usar la
mascareta, distància de 1,5 metres, reunions
socials o familiars en domicilis i espais d'ús
privat i en espais d'ús públic tant tancats com
a l'aire lliure, no es podien formar grups de
més de 10 persones, excepte tractar-se de
persones convivents, i dit això, no sap a qui
se li ocorre, el dia 27 de juliol i posar a 25
dels nostres majors en una barca al Palmar,
justament al Palmar, havien suspés les
romeries i les festes al Crist per segon any
consecutiu, la cosa és que no està molt clar
posar a més de 25 persones, no li sembla
correcte. Per cert, el dia 16 d'agost
continuava en vigor aquestes normes i
pregunta que va passar perquè hi haguera
tantes cadires en el concert, en el musical,
les distàncies no estaven molt ben
marcades.

Dña. Cristina Civera responde que hay un
informe por parte del jefe de la Policia Local
para poder llevar a cabo esos actos festivos,
la normativa en esos momentos en
espectáculos al aire libre permitían que
fueran un máximo de 3.000 personas, ahí no
estaba ese máximo y estaban todas las
normas para poder acudir y estuvo en todo
momento los espectáculos vigilados por la
patrulla de la Policia Local, que se reforzaron
para ese tipo de actos.

Cristina Civera respon que hi ha un informe
del cap de la Policia Local per a poder dur a
terme aqueixos actes festius, la normativa en
aqueixos moments en espectacles a l'aire
lliure permetien que foren un màxim de 3.000
persones, ací no estava aqueix màxim i
estaven totes les normes per a acudir i va
estar en tot moment els espectacles vigilats
per la patrulla de la Policia Local, que es van
reforçar per a aqueixa mena d'actes.

D. Tomás Piqueras puntualiza que una de
las normas que aparecia en el libro de fiestas
era la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Tomás Piqueras puntualitza que una de les
normes que apareixia en el llibre de festes
era la distància de seguretat de 1,5 metres.

Dña. Cristina Civera responde que por parte
de los agentes no hubo problema que se
pusieran de esa forma.

Cristina Civera respon que per part dels
agents no va haver-hi problema que es
posaren d'aqueixa manera.

D. Tomás Piqueras le comenta a Dña.
Beatriz Sánchez Botello que el día 4, como
se informaba por redes, el camino de los
huertos sociales iba a estar cerrado para
arreglarlo, para se ha pasado por allí y la
carretera no la han arreglado pero la acequia
que hay allí, que se ha tapado
recientemente, da las gracias por ello, que le
parece estupendo.

Tomás Piqueras comenta a Beatriz Sánchez
Botello que el dia 4, com s'informava per
xarxes, el camí dels horts socials estaria
tancat per a arreglar-lo, per a s'hi ha passat i
la carretera no l'han arreglada però la séquia
que hi ha s'ha tapat recentment, dona les
gràcies per això, que li sembla molt bé.

Dña. Beatriz Sánchez Botello responde que
el verdadero nombre de ese camino es Pont
de Vigues pero se puso el camino de acceso
a los huertos sociales por si la gente no
conocía el nombre del camino y puedieran
saber cual es, en ese camino se ha
entubado la parte de la acequia para que por
seguridad vial se pueda transitar en ese
tramo.
D. Tomás Piqueras comenta que le ha
llamado un vecino para que fuera a ver una

Beatriz Sánchez Botello respon que el
vertader nom d'aqueix camí és Pont de
Vigues però es va posar el camí d'accés als
horts socials per si la gent no coneixia el nom
del camí i saberenquin és, en aqueix camí
s'ha entubat la part de la séquia perquè per
seguretat viària es transite en aqueix tram.
Tomás Piqueras comenta que li ha dit un veí
perquè anara a veure una cosa, ensenya

cosa, enseña unas fotografías donde
aparece una señal que pone camino rural del
Ayuntamiento de Museros, uso agrícola,
prohibido estacionar, la carretera esta mil
veces peor que la anterior que se ha
arreglado, baches y agujeros llenos de
escombros y una acequia con un peligro
increíble.

unes fotografies on apareix un senyal que
posa camí rural de l'Ajuntament de Museros,
ús agrícola, prohibit estacionar, la carretera
està mil vegades pitjor que l'anterior que s'ha
arreglat, sots i forats plens d'enderrocs i una
séquia amb un perill increïble.

Dña. Beatriz Sánchez Botello afirma que es
en la zona de Emperador, las rotondas que
conectan con la CV-300. Es la parte de
detrás de Emperador pero es término de
Museros, esa placa es bastante reciente, ese
camino pese a ser rural, lo que estaba era
siempre lleno de coches, que impedían que
el propio agricultor pudiera acceder a su
terreno para trabajar, el estado de ese
camino es el que es porque no lo transitaba
quien lo debía transitar, de ahí que se haya
puesto la señal para que respeten el acceso
de estas personas agricultoras y puedan
acceder a sus campos, el estado no es
correcto, como muchos otros pero se van
haciendo por cuestión de prioridades y por
cuestión de quejas vecinales que vengan por
los canales oficiales.

Beatriz Sánchez Botello afirma que és en la
zona d'Emperador, les rotondes que
connecten amb la CV-300. És la part de
darrere d'Emperador però és terme de
Museros, aqueixa placa és bastant recent,
aqueix camí, malgrat ser rural, estava
sempre ple de cotxes, que impedien que el
propi agricultor accedira al seu terreny per a
treballar, l'estat d'aqueix camí és el que és
perquè no el transitava qui l'havia de
transitar, per aquest motiu s’ha posat el
senyal perquè respecten l'accés d'aquestes
persones agricultores i puguen accedir als
seus camps, l'estat no és correcte, com
molts altres però es fan per qüestió de
prioritats i per qüestió de queixes veïnals que
vinguen pels canals oficials.

D. Tomás Piqueras comenta que los canales
oficiales muchas veces no tienen que ser un
escrito, que los concejales representan al
pueblo y lo que dice un concejal ya es un
canal oficial.

Tomás Piqueras comenta que els canals
oficials moltes vegades no han de ser un
escrit, que els regidors representen al poble i
el que diu un regidor ja és un canal oficial.

Dña. Beatriz Sánchez Botello puntualiza que
se lo tendrán que decir a ella que es la
concejal del área y poder actuar rápidamente
y no esperar al próximo pleno porque eso es
tiempo que se pierde. El canal oficial es
presentar un escrito por registro de entrada y
el funcionario lo asigna al concejal que toque
porque saben sus competencias y los
vecinos que se lo dicen directamente por la
calle.

Beatriz Sánchez Botello puntualitza que li ho
hauran de dir a ella que és la regidora de
l'àrea i poder actuar ràpidament i no esperar
al pròxim ple perquè això és temps que es
perd. El canal oficial és presentar un escrit
per registre d'entrada i el funcionari l'assigna
al regidor que toca perquè saben les seues
competències i els veïns que li ho diuen
directament pel carrer.

D. Tomás Piqueras comenta que ya se ha
hablado del tema de los jabalíes pero le
gustaría saber que productos se estan
usando contra ellos.

Tomás Piqueras comenta que ja s'ha parlat
del tema dels senglars però li agradaria
saber quins productes s’utilitzen contra
aquests.

Dña. Beatriz Sánchez Botello responde que
hablará con el técnico de la empresa
Anticimex y se lo dirá, porque es un producto
que solamente lo pueden usar ellos, porque
muchos agricultores le han pedido el
producto para ponerlo ellos en sus campos
pero no puede ser, tiene que ser una
persona certificada de ahí que se recurra a
una empresa.

Beatriz Sánchez Botello respon que parlarà
amb el tècnic de l'empresa Anticimex i li ho
dirà, perquè és un producte que solament el
poden usar ells, perquè molts agricultors li
han demanat el producte per a posar-lo ells
en els seus camps però no pot ser, ha de ser
una persona certificada per aquest motiu es
recorre a una empresa.

D. Tomás Piqueras pregunta como va la
plaga de urracas.

Tomás Piqueras pregunta com va la plaga de
garses.

Dña. Cristina Civera responde que como

Cristina Civera respon que com altres anys,

otros años, se tramitó a través del Club
Deportivo de Caza el permiso a la
Conselleria, se les dio el permiso,
presentaron una serie de documentación en
el ayuntamiento por requerimiento del jefe de
la Policia Local y en principio el último escrito
que presentaron es que ahora estamos en
media veda, hasta el 12 de octubre todavía
pueden salir, hay un registro de las personas
autorizadas, de los grupos y de las zonas, en
las que en este año se ha organizado el
tema de los horarios, hasta que no finalizan
no pasan el registro del total de aves
invasoras.

es va tramitar mitjançant el Club Deportivo
de Caza el permís a la Conselleria, se'ls va
donar el permís, van presentar una sèrie de
documentació a l'Ajuntament per requeriment
del cap de la Policia Local i, en principi,
l'últim escrit que van presentar és que ara
estem en mitja veda, fins al 12 d'octubre
encara poden eixir, hi ha un registre de les
persones autoritzades, dels grups i de les
zones, en les quals en aquest any s'ha
organitzat el tema dels horaris, fins que no
finalitzen no passen el registre del total
d'ocells invasors.

D. Tomás Piqueras pregunta si se les
compensa con algo, porque hay algunos
pueblos que les regalan una caja de
cartuchos, etc.

Tomás Piqueras pregunta si se'ls compensa
amb alguna cosa, perquè hi ha alguns pobles
que els regalen una caixa de cartutxos, etc.

Dña. Cristina Civera responde que ellos
como asociación tienen una subvención
nominativa que cuando van a llevar algún
acto la solicitan y se les hace la gestión para
que lo puedan hacer, en otros pueblos no lo
quieren tramitar.

Cristina Civera respon que ells com a
associació tenen una subvenció nominativa
que quan portaran algun acte la sol·liciten i
se'ls fa la gestió perquè ho puguen fer, en
altres pobles no ho volen tramitar.

Dña. Beatriz Sánchez Botello puntualiza que
aunque la competencia es de Conselleria,
cuando hay este tipo de plagas, pero en el
tema de la urraca, anunció que se iba hacer
un estudio, cuando se tenga este estudio y
esté finalizado se hará públic.

Beatriz Sánchez Botello puntualitza que
encara que la competència és de
Conselleriaquan hi ha aquest tipus de
plagues; però en el tema de la garsa, va
anunciar que es faria un estudi i quan es
tinga aquest estudi i estiga finalitzat es farà
públic.
Tomás Piqueras comenta que al parc de
Verdolaga i de l’avinguda de Blasco Ibáñez
hi ha rates que semblen conills.

D. Tomás Piqueras comenta que en los
parques de Verdolaga y Avda. Blasco Ibáñez
hay ratas que parecen conejos.
Dña. Beatriz Sánchez Botello responde que
es lo que a dos metros del parque haya
campos.

Beatriz Sánchez Botello respon que és
perquè a dos metres del parc hi ha camps.

D. Tomás Piqueras pregunta si en la zona
verde de la Avda. Aleixandre VI se va hacer
alguna actuación contra las ratas.

Tomás Piqueras pregunta si a la zona verda
de l'avinguda d’Alexandre VI es farà alguna
actuació contra les rates.

Dña. Beatriz Sánchez Botello que se hará lo
que se está haciendo, lo que la ley permite
es actuar a nivel de alcantarillado a nivel
superficial no y se informa cada vez que se
hace la campaña y se hace de forma
periódica.

Beatriz Sánchez Botello que es farà el que ja
es fa, el que la llei permet és actuar al
clavegueram a la part superficial, no i
s'informa cada vegada que es fa la
campanya i es fa de manera periòdica.

D. Tomás Piqueras pregunta si en esa
misma calle se tiene previsto un asfaltado
porque los vecinos lo preguntan.

Tomás Piqueras pregunta si en aqueix
mateix carrer es té previst un asfaltat perquè
els veïns ho pregunten.

Dña. Cristina Civera responde que de
momento no.

Cristina Civera respon que de moment no.

D. Tomás Piqueras quiere agradecer la
limpieza del carril bici desde el Family hasta
la zona Mercadona.

Tomás Piqueras vol agrair la neteja del carril
bici des del Family fins a la zona de
Mercadona.

Dña. Beatriz Sánchez Botello responde que
ese mérito no le corresponde a ella, porque
ese tramo no es de competencia municipal y
todas las quejas que llegan se remiten a
Conselleria porque es competencia suya.

Beatriz Sánchez Botello respon que aqueix
mèrit no li correspon a ella, perquè aqueix
tram no és de competència municipal i totes
les queixes que arriben es remeten a
Conselleria perquè és competència seua.

D. Tomás Piqueras pregunta a quien le
corresponde limpiar el desagüe que hay en
la puerta del tanatorio, porque han
empezado las lluvias y eso tiene que estar
limpio, solicita que se mire.

Tomás Piqueras pregunta a qui li correspon
netejar el desguàs que hi ha a la porta del
tanatori, perquè han començat les pluges i
això ha d'estar net, sol·licita que es revise.

D. Tomás Piqueras pregunta si hasta que se
arregle lo de la acequia de la C/ Juan de
Ribera se puede limpiar la vegetación.

Tomás Piqueras pregunta si fins que
s'arregle això de la séquia del carrer de
Joan de Ribera es pot netejar la vegetació.

Dña. Beatriz Sánchez Botello responde que
ella estuvo allí a principios de agosto, con el
síndico de la Real Acequia de Moncada y no
estaba mal.

Beatriz Sánchez Botello respon que ella hi va
ser a principis d'agost, amb el síndic de la
Reial Séquia de Montcada i no estava
malament.

D. Tomás Piqueras comenta que se aprobó
la instalación de un minipunto limpio y
pregunta si está prevista su instalación.

Tomás Piqueras comenta que es va aprovar
la instal·lació d'un minipunt net i pregunta si
està prevista la seua instal·lació.

Dña. Beatriz Sánchez Botello responde que
si, que se acordó con la empresa para
mediados de septiembre pero ha habido un
contratiempo y se pospone para mediados
de octubre.

Beatriz Sánchez Botello respon que sí, que
es va acordar amb l'empresa per a mitjan de
setembre però hi ha hagut un contratemps i
es posposa per a mitjan d'octubre.

D. Tomás Piqueras comenta que en el
Parque Tierno Galván, se podría pasar un
rastrillo a la arena que está en los pivotes,
ruega se tenga en cuenta.

Tomás Piqueras comenta que al parc Tierno
Galvánes podria passar un rasclet a l'arena
que està als pivots, prega es tinga en
compte.

D. Tomás Piqueras comenta que ha habido
una plaga de orugas en la zona de la C/
Valencia hacia la vía y pregunta si se va a
fumigar o tomar alguna medida.

També diu que hi ha hagut una plaga
d'erugues a la zona del carrer de València
cap a la via i pregunta si es fumigarà o es
prendrà alguna mesura.

Dña. Beatriz Sánchez comenta que pensaba
que era a raíz de las últimas lluvias y parece
ser que provienen de una propiedad privada
con lo cual el ayuntamiento no tiene
competencia para hacer nada sobre esa
plaga, que no es una plaga, porque estaría
por todo el pueblo.

Beatriz Sánchez comenta que pensava que
era arran de les últimes pluges i sembla ser
que provenen d'una propietat privada per la
qual cosa l'Ajuntament no té competència
per a fer res sobre aqueixa plaga i que no és
una plaga, perquè estaria per tot el poble.

D. Tomás Piqueras comenta que hay una
señal y poste que ya no está de la salida de
Viveros la Marta a la carretera, placa de
dirección obligatoria, pregunta que cuando
se va a volver a instalar.

Tomás Piqueras comenta que hi ha
senyal,un pal, que ja no està de l'eixida
Vivers la Marta a la carretera, placa
direcció obligatòria, i pregunta que quan
tornarà a instal·lar.
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D. Vicente Pérez Costa responde que se
repondrá.

Vicente Pérez
reposarà.

es

D. Tomás Piqueras comenta que ya en
varios plenos anteriores había preguntado
que porque desde la Avda. Barcelona hasta
Frio Mediterráneo hay media acera sin suelo
y la contestación que obtuvo de la alcaldesa
en su momento fue que cuando lo supiera se

Tomás Piqueras comenta que ja en diversos
plens anteriors havia preguntat que perquè
des de l'avinguda de Barcelona fins a Frío
Mediterráneo hi ha mitja vorera sense sòl i la
contestació que va obtindre de l'alcaldessa,
en el seu moment, va ser que quan ho

Costa

respon

que

Dña. Cristina Civera responde que lo
comentó con los técnicos y hay un plan de
prioridades en cuanto a la mejora de aceras
y accesibilidad y cuando correspondiera se
llegaría allí y se llevaría a cabo.

sabera li ho diria, pregunta si se sap alguna
cosa ja.
Cristina Civera respon que ho va comentar
amb els tècnics i hi ha un pla de prioritats
quant a la millora de voreres i accessibilitat i
quan corresponguera s'hi arribarà i es
portarà a terme.

D. Tomás Piqueras pregunta si está previsto
rebajar las aceras en la puerta del Frio
Mediterráneo para que puedan circular
carritos y sillas de ruedas.

Tomás Piqueras pregunta si està previst
rebaixar les voreres a la porta del Frío
Mediterráneo perquè circulen carrets i
cadires de rodes.

Dña. Cristina Civera responde que esta
previsto pero se está haciendo a través de la
brigada de obras y esas obras se llevan a
cabo cuando se piden las subvenciones y
vienen oficiales de albañilería para llevarlas y
ahora se están haciendo según las
prioridades, por desgracia quedan muchas
aceras por mejorar y las que estan previstas
son aquellas de grandes avenidas y de más
afluencia y en función de eso el técnico va
marcando las siguientes.

Cristina Civera respon que això està previst
però es fa amb la brigada d'obres i aqueixes
obres es porten a terme quan es demanen
les subvencions i venen oficials d'obra de
paleta per a fer-les, i ara fan segons les
prioritats, per desgràcia queden moltes
voreres per millorar i les que estan previstes
són aquelles de les grans avingudes i de
més afluència i en funció d'això el tècnic
marca les següents.

D. Tomás Piqueras que han tenido contacto
con los vendedores del mercado y se
preguntan si van a volver a su antigua
ubicación, la zona de la Casa de Cultura.

Tomás Piqueras diu que han tingut contacte
amb els venedors del mercat i es pregunten
si tornaran a la seua antiga ubicació, la zona
de la Casa de Cultura.

Dña. Cristina Civera responde que el
funcionario responsable del mercado en el
mes de junio les pasó una pequeña encuesta
anónima para ver que les parecía el
emplazamiento, si estaban de acuerdo y
parece ser que sí que están de acuerdo, de
momento se va a continuar ahí y
posiblemente se establezca como zona fija y
se está trabajando en una ordenanza de
venta sedentaria dado que el ayuntamiento
no tiene regulado en ningún ordenanza el
tema del mercado.

Cristina Civera respon que el funcionari
responsable del mercat, pel mes de juny, els
va passar una xicoteta enquesta anònima
per veure que els semblava l'emplaçament i
si estaven d'acord, i sembla ser que si que
estan d'acord, de moment es continuarà on
està ara i possiblement s'establisca com a
zona fixa, i es treballa en una ordenança de
venda sedentària atés que l'Ajuntament no té
regulat en cap ordenança el tema del mercat.

D. Tomás Piqueras pregunta si se puede
tomar alguna medida o hacer un cercado en
el Parque Juan de Ribera por la acequia
para evitar daños.

Tomás Piqueras pregunta si es pot prendre
alguna mesura o fer un tancat al parc de
Joan de Ribera per a evitar danys per la
séquia.

Dña. Cristina Civera responde que en
principio allí hay un pequeño muro y para
acceder a la acequia tienes que saltar ese
muro y el vallado que hay. Se mandará a los
técnicos para que comprueben el estado del
muro y ver en que se puede mejorar.

Cristina Civera respon que en principi hi ha
un xicotet mur i per a accedir a la séquia has
de saltar aqueix mur i la tanca que hi ha.
Enviaran els tècnics perquè comproven
l'estat del mur i per veure com es pot
millorar.

D. Tomás Piqueras comenta que le han
preguntado si se podría hacer una misa de
campaña al aire libre para hacer un
homenaje a los fallecidos por el COVID-19.

Tomás Piqueras comenta que li han
preguntat si es podria fer una missa de
campanya a l'aire lliure per a fer un
homenatge als morts per la COVID-19.

Dña. Cristina Civera responde que para eso
lo tendrá que hablar con D. Javier el párroco
de la iglesia para ver lo que opina, dado que
la tiene que realizar él. El ayuntamiento tanto

Cristina Civera respon que per a això ho
haurà de parlar ambJavier, el rector de
l'església, per a veure ell que n’opina, atés
que l'ha de realitzar ell. L'Ajuntament tant

lo diría, pregunta si se sabe algo ya.

antes como ahora siempre ha tenido buena
relación con los párrocos y con la parroquia,
por tanto ahora que tenemos el parquing
asfaltado que mejor sitio para poder hacer
ahí una misa de campaña. Si D. Javier le
dice que sí, por parte del ayuntamiento no
hay ningún problema.

abans com ara sempre ha tingut bona relació
amb els rectors i amb la parròquia, per tant
ara que tenim el pàrquing asfaltat que millor
lloc per fer ací una missa de campanya.
SiJavier li diu que sí, per part de l'Ajuntament
no hi ha cap problema.

D. Tomás Piqueras comenta que el otro dia
en la puerta de Mercadona, de los tres
bolardos que había, han desaparecido dos y
se encontró con un coche entrando en
dirección contraria, pregunta si se van a
reponer o se va a intentar poner otro
sistema.

Tomás Piqueras comenta que l'altre dia, a la
porta de Mercadona, dels tres bol·lards que
hi havia, han desaparegut dos i es va trobar
amb un cotxe que entrada en direcció
contrària, pregunta si es reposaran o
s'intentarà posar un altre sistema.

Dña. Cristina Civera responde que los
bolardos no pueden ser de otro tipo porque
por seguridad vial no pueden ser de hierro
pero ahí se va a ampliar la orejera de la
acera que será de obra para eliminar los
bolardos y asi el giro será imposible.

Cristina Civera respon que els bol·lards no
poden ser d'un altre tipus perquè per
seguretat viària no poden ser de ferro però
s’hi ampliarà l'orellera de la vorera que serà
d'obra per a eliminar els bol·lards i així el gir
serà impossible.

D. Tomás Piqueras comenta que en la C/
Orde de San Jaume muchos coches en lugar
de ir a la rotonda para incorporarse a la
Avda. Barcelona se saltan la línea contínua y
se incorporan al carril contrario, pregunta si
se podrían poner unos bolardos o algo.
Dña. Cristina Civera responde que lo hablará
con los técnicos y si lo informa
favorablemente y es una mejora para la
seguridad vial se instalaran.

Tomás Piqueras comenta que al carrer de
l’Orde de Sant Jaume molts cotxes en lloc
d'anar a la rotonda per a incorporar-se a
l'avinguda de Barcelona se salten la línia
contínua i s'incorporen al carril contrari,
pregunta si es podrien posar uns bol·lards o
alguna cosa.
Cristina Civera respon que ho parlarà amb
els tècnics i si l’informe és favorable i és una
millora per a la seguretat viària s'hi
instal·laren.

D. Tomás Piqueras pregunta si se podrían
instalar esos mismos bolardos en la entrada
del Frío Mediterráneo para que los camiones
no invadan el carril contrario.

Tomás Piqueras pregunta si es podrien
instal·lar aquests tipus de bol·lards a
l'entrada del Frío Mediterráneo perquè els
camions no envaïsquen el carril contrari.

Dña. Cristina Civera responde que ese
problema ocurre de la misma forma en la
salida a la Avda. Barcelona a la altura de la
gasolinera y eso se tendrá que comentar con
la Policia Local y como es zona de polígono
y las actividades que llevan a cabo en esas
instalaciones estan autorizadas por el
ayuntamiento y si los vehículos que utilizan
son de gran tonelaje de forma puntual
invaden el sentido contrario y la doble
continua y no sabe hasta que punto se podrá
limitar la circulación en ese sentido.

Cristina Civera respon que aqueix problema
ocorre igual que a l'eixida a l'avinguda de
Barcelona, a l'altura de la gasolinera, i això
s'haurà de comentar amb la Policia Local, i
com és zona de polígon i les activitats que
porten a terme en aqueixes instal·lacions
estan autoritzades per l'Ajuntament, si els
vehicles que utilitzen són de gran tonatge de
manera puntual envaeixen el sentit contrari i
la doble contínua i no sap fins a quin punt es
podrà limitar la circulació en aqueix sentit.

D. Tomás Piqueras pregunta sobre el Bar de
los Jubilados, que le llegado la información
que dejará de ser bar y se pondrán máquinas
expendedoras.

Tomás Piqueras pregunta sobre el bar dels
Jubilats, i diu que li ha arribat la informació
que deixarà de ser bar i es posaran
màquines expenedores.

Dña. Cristina Civera responde que esta
semana vinieron los actuales licitadores al
ayuntamiento con la intención de comunicar
de manera extraoficial que tienen intención
de finalizar el contrato del bar por cuestiones
personales. Al ser Museros un municipio de

Cristina Civera respon que aquesta setmana
van vindre els actuals licitadors a
l'Ajuntament amb la intenció de comunicar
extraoficialment que tenen intenció de
finalitzar el contracte del bar per qüestions
personals. En ser Museros un municipi de

más de 6.000 habitantes estamos obligados
a tener una biblioteca y no una agencia de
lectura, el tener una biblioteca seria poder
estar dentro de unos programas donde
podríamos favorecer a la ciudadanía en
cuanto a la lectura y tener subvenciones.
Para tener una biblioteca se nos exige tener
unos metros cuadrados que en estos
momentos con la parte de arriba no se
cumple para poder hacerla, entonces la zona
baja se adecuará para los jubilados y
pensionistas, tendrán su entrada y su
independencia y el tema de poner máquinas
expendedoras todavía no se sabe nada. La
intención es adecuar el local a los jubilados y
pensionistas y que ellos puedan abrir y cerrar
cuando lo estimen oportuno y que el pueblo
de Museros tenga una biblioteca en
condiciones.

més de 6.000 habitants, estem obligats a
tindre una biblioteca i no una agència de
lectura, tindre una biblioteca seriosa i estar
dins d'uns programes que podrien afavorir la
ciutadania quant a la lectura i tindre
subvencions. Per a tindre una biblioteca,
se'ns exigeix tindre uns metres quadrats que
en aquests moments amb la part de dalt no
es compleix per a fer-la; per tant, la zona
baixa s'adequarà per als jubilats i
pensionistes, tindran la seua entrada i la
seua independència i del tema de posar
màquines expenedores encara no se sap
res. La intenció és adequar el local als
jubilats i pensionistes i que ells òbriguen i
tanquen quan ho consideren oportú i que el
poble de Museros tinga una biblioteca en
condicions.

D. Tomás Piqueras comenta que los vecinos
de las viviendas de protección social de la C/
Pintor Sorolla si entran por la Avda.
Barcelona tienen que ir hasta la Avda.
Aleixandre VI, bordear el puente por arriba y
entrar por C/ Pintor Sorolla, y pregunta si en
la esquina de la Falla no se podría habilitar la
entrada a los vecinos ya que la entrada del
garaje está muy cerca.

Tomás Piqueras comenta que els veïns dels
habitatges de protecció social del carrer del
Pintor Sorolla, si entren per l'avinguda de
Barcelona han d'anar fins a l'avinguda
d’Alexandre VI, vorejar el pont per dalt i
entrar pel carrer del Pintor Sorolla, i pregunta
si a la cantonada de la Falla no es podria
habilitar l'entrada als veïns ja que l'entrada
del garatge està molt a prop.

Dña. Cristina Civera responde que viendo los
informes técnicos y siendo una problemática
que viene de muchos años, no se puede.

Cristina Civera respon que en veure els
informes tècnics i en ser una problemàtica
que ve de molts anys, no es pot.

D. Tomás Piqueras comenta que quiere que
conte en acta que no quiere perjudicar a
nadie, le parece muy bien que los vecinos
tengan su bienestar pero solicita un informe
técnico donde diga porque en la C/ Enric
Valor hay una placa de prohibido el paso
excepto vecinos y ellos pueden acceder al
garaje con lo fácil que es dar la vuelta a la
finca y entrar de cara.

Tomás Piqueras comenta que vol que conste
en acta que no vol perjudicar ningú, li
sembla molt bé que els veïns tinguen el seu
benestar però sol·licita un informe tècnic en
el qual diga perquè al carrer d’Enric Valor hi
ha una placa de prohibit el pas excepte veïns
i ells poden accedir al garatge tan fàcil com
és donar la volta a la finca i entrar de cara.

Dña. Cristina Civera responde que esa
entrada está desde antes de ser ella
alcaldesa, eso viene del anterior gobierno del
Partido Popular y ella lo preguntó y parece
ser que la entrada al garaje está hecha en
sentido contrario, cuando se entra en la
dirección correcta desde la C/ Palleter tienes
que hacer maniobra en medio de la C/ Enric
Valor para que puedan acceder al garaje
entonces por eso se permite esa entrada que
es menos peligrosa y es una zona de poca
afluencia por eso se permite a los vecinos
esa entrada. Pero no tienen ningún
incoveniente en si no es correcta que la
retiren.

Cristina Civera respon que aqueixa entrada
està des d'abans de ser ella alcaldessa, això
ve de l'anterior govern del Partit Popular i ella
ho va preguntar i sembla ser que l'entrada al
garatge està feta en sentit contrari, quan
s'entra en la direcció correcta des del carrer
del Palleter has de fer maniobra enmig del
carrer d’Enric Valor perquè accedisquen al
garatge, i per tant, és per això que es permet
aqueixa entrada que és menys perillosa i és
una zona de poca afluència, per aquest
motiu es permet als veïns aqueixa entrada.
Però no tenen cap inconvenient, si no és
correcta que la retiren.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se
levantó la sesión, todo lo cual yo, como
secretaria, certifico y firmo, junto con la
alcaldesa.

En no haver-hi més temes a tractar,
l’alcaldessa alça la sessió, i jo, com a
secretària, estenc i certifique aquesta acta.

Museros, con fecha al margen
Documento firmado electrónicamente

Museros, amb data al marge
Document firmat electrònicament

